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05
قاملة 

إخضاُع 34 عامًل بمستشفى 
حي  »بوشقوف« للَحجر الصِّ

06
بجاية 

ُمنتخبون يتبّرعوَن براتِب 
َشهــٍر لُمكافـحِة ُكورونـا

08
برج باجي مختار 

حِل  81 عائلًة من الَبدوِ الرُّ
تستفــيُد من اإلعــاَنات 

ُب كورونــا َهـــل سُيرّتـــِ
 البيــَت اإلنساِنـــَي من جِديــــد؟

د. حسينة بوشيخ  	15

 على مَدى الّتاريِخ الَطويِل، شِهَد 
العالُم أحداًثا كبيرًة، أعادْت تشكيَل 

خارطِتِه وغّيرْت نظرَة امُلجتمعاِت 
فيه، متاًما ِمثلَما َفعلت احلرباِن 

الَعامليتاِن، أو ما تسّبَب فيِه الكساُد 
االقِتصادي الَعامِلي الَكبير عاَم 1929. 
الّيوَم، يستحِضُر كثيٌر من الفالِسفِة 

رون يف العالِم الَغربيِّ باخُلصوِص  وامُلنظِّ
شكيِل يف  تلَك امَلقِدرة على إعادِة التَّ

َتداعياِت ما بعَد وباِء َفيروِس ُكورونا. 

16
الجزائُر ُتحصي  1468 مصاًبا 
بـ »كوفيد – 19« و193 ضحّيًة

تسجيُل 45 إصابًة جِديدًة 
و20 حالَة وفاٍة موزعًة 

على 9 والياٍت 
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

ومتابعة تفشي وباء »كوفيد - 
19« يف اجلزائر، الدكتور جمال 

فورار،عن تسجيل 45 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا«؛ ليرتفع إجمالي 

عدد املصابني إلى 1468 حالًة. 
وكشف جمال فورار، يف ندوته 

الصحفية التي تعقدها يوميا، أمس 
الثالثاء،عن تسجيل 20 حالة وفاة 

على مستوى 9 واليات، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفايات إلى 193 وفاة 

عبر 33 والية.

حي أزيُد من 9 مالينَي تلميٍذ معنّيوَن بتلِقي الّدروِس يف احَلجر الصِّ

احِتياُل ُمتعاملي اإلنترَنت  احِتياُل ُمتعاملي اإلنترَنت    

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

قِمي ! قِمي !يفسد الّتعليَم الرَّ يفسد الّتعليَم الرَّ
03

ة َجمـال.. شـاٌب صارَع »كوفيـد 19-« وكاَبد آالَمه الُمـرَّ
لم يُكن الشاُب جمال جاب اهلل يعتِقُد - يوًما - أّنه سيصاُب بالَفيروس الّتاجي القاتِل، فاإلجراءاُت الِوقايئًة واالحترازيُة الّتي كان يواظُب عليها لم ُتِد 

نفًعا للحيلولِة دون تفِشي الوباِء يف ُمحيطه حتى أِصيَب بالَعدوى، لكّنُه متّكَن من ُمجابهة املرِض، ليخرَج منه سامًلا متعافًيا، وهاهو َيحكي لـ »أخبار الوطن« 
تربَتُه مع املرِض وآالِمه وكيَف ُشفي منه.

»أخبار الوطن« زارتُه ونقلت ُمعاناِته مع َفيروس ُكورونا09

رغَم رغَم االّنقائِصلّنقائِص تبقى الّدروُس عن بعٍد تبقى الّدروُس عن بعٍد َضروريٌة  َضروريٌة  أحمد خالد:أحمد خالد:    

دريُس عن بعٍد حالًيا أخفُّ األضراِر  التَّ  دزيري: 

قمُي سيساِهم يف َخلِقسيساِهم يف َخلِق الفوارَق  الفوارَق بني بني  قمُي التعليُم الرَّ التعليُم الرَّ بن زينة:بن زينة:     

قِمي ات إلجناح الَتعليِم الرَّ   بوشرمي: ال بدَّ من تعزيِز املنصَّ
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أخبار السياسة
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أّكدت أّن التدريَس عن بعٍد لن يعوَض الحصَص الُمباِشرة

»ْكناَباست« يدُعو للَتريُّث قبَل 
الَفصِل في َمصيِر الثالِثي األِخير

صفية نسناس

بيان  الكناباست«، يف   « نقابة  أكدت 
أن  منه،  نسخة  الوطن«  »أخبار  حتوز  لها 
الرسمية  االمتحانات  مواعيد  يف  الفصل 
سابق ألوانه يف هذه الفترة بالذات،  والتي 
وتفاعال  كثب  عن  ومتابعة  تريثا  تفرض 
الوطنية  اللجنة  بقرارات  مرتبطا  تدريجيا 
ملتابعة تفشي وباء كورونا يف اجلزائر، معتبرة 
أن سيرورة الوتيرة املدرسية خالل الفصلني 

األول والثاني والتي كانت عادية يف مجملها 
لنا  ضمنت  قد  الوطن  واليات  جميع  عبر 
جميع  يف  التالميذ  ألبنائنا  علميا  حتصيال 
كفيل  وهو  التعليمية  واملستويات  املراحل 
 ،2019/2020 الدراسية  السنة  بإنقاذ 
كما أن احلصص التعليمية التي تقدم عبر 
الفضاءات االلكترونية اإلذاعية والتلفزيونية 
ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تعوض 
القسم،  يف  املقدمة  الدروس  محل  حتل  أو 
بحكم أن أي عملية تربوية يجب أن ترتكز 

على مبدأ تكافؤ الفرص.
املستقل  الوطني  املجلس  ودعا 
ملستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار 
للتربية إلى ضرورة املرافقة الصحية بدرجة 
وعملية  ثانيا،  معنوية  ونفسية  أولى، 
احلجر  أن  إلى  مشيرا  ثالثا،  بيداغوجية 
وقائي  احترازي  كإجراء  املفروض  الصحي 
من فيروس كورونا تبعا للوضع الصحي العام 
يتطلب العمل على إجناحه لضمان سالمة 

اجلميع.

العامة  املديرة  قابلية  ولد  ليندة  دعت 
الذين  املواطنني  للدم،  الوطنية  للوكالة 
يتراوح سنهم بني 18 و65 سنة ويتمتعون 
مصالح  من  التقرب  إلى  جيدة  بصحة 
حقن الدم القريبة من مقر سكناهم للتبرع 
بكمية من هذه املادة احليوية للذين هم يف 

أمس احلاجة إليها إلنقاذ حياة اآلخرين.
يف  قابلية،   ولد  الدكتورة  وأوضحت 
من  وبالرغم  أنه  صحفية،  تصريحات 
الوكالة  فإن  البالد،  بها  متر  التي  الوضعية 
الوطنية للدم وبالتنسيق مع مختلف اخلبراء 
قدمت توصيات خاصة وأعطت توجيهات 
حماية  أجل  من  احلقن  هياكل  لكل 
املرضى ومستخدمي الصحة العاملني بهذه 

الهياكل حلمايتهم من أي عدوى، مشيرة 
إلى ضرورة القيام بانتقاء طبي لألشخاص 
الضرورية  باملسافة  االلتزام  مع  املتبرعني 
لكل مرحلة من مراحل التبرع، إلى جانب 
احترام إجراءات النظافة املنتظمة بعد مرور 
املتبرع مع احلفاظ على العمل مبواد معقمة 

وذات االستعمال األحادي.
املتبرعني  ينتاب  الذي  القلق  وأمام 
من  تخوفا  أو  املعلومات  قلة  بسبب 
خالل  كورونا  بفيروس  لإلصابة  تعرضهم 
التبرع، أكدت الدكتورة ولد قابلية  عملية 
على ضرورة احملافظة على التزود بهذه املادة 
اآلخرين،  حياة  إنقاذ  أجل  من  احليوية 
الوطن  عبر  املرضى  من  اآلالف  أن  مبرزة 

بصفة  الدم  حقن  إلى  ماسة  بحاجة 
استعجالية، على غرار املصابني بالرضوض 
والنزيف عند الوضع ويف مختلف العمليات 
الدم  بأمراض  املصابني  وعند  اجلراحية 
اإلطار،  هذا  يف  وأضافت،  والسرطان. 
إلنقاذ  االستعجالية  للوضعية  بالنظر  أنه 
هذه الفئات من املرضى التي كانت تتزود 
من  منتظمة  بصفة  احليوية  املادة  بهذه 
والساحات  بالفضاءات  الدم  جمع  خالل 
العمومية وعن طريق املؤسسات واملساجد 
محرومة  نفسها  وجدت  قد  واجلامعات، 
منها بعد منع هذه العملية بسبب الوضعية 

الصحية التي متر بها البالد.
صفية نسناس

كشفت وزيرة التكوين املهني، هيام 
بن فريحة، عن مساهمة قطاعها بتوفير 
300 ألف كمامة طبية، و3 آالف بذلة 
أساتذة  إنتاج  من  املعايير  وفق  طبية 

وتقنيي املراكز عبر التراب الوطني.
تصريحات  يف  الوزيرة،   أوضحت   
للقناة  الثالثاء  أمس  يوم  بها  أدلت 
قد  أستاذا   870 أن  األولى،   اإلذاعية 
تطوعوا عبر 40 والية خلياطة الكمامات 
أنه  مبرزة  التكوين،  مراكز  يف  الوقائية 
إلى غاية األسبوع املاضي، ساهم عمال 
و3  كمامة  ألف   300 إنتاج  يف  القطاع 
املستشفيات  لصالح  طبية  بذلة  آالف 
يف  داعية  القطاع،  عمال  بجهد  مشيدة 
مبعايير  االلتزام  ضرورة  إلى  السياق  هذا 
حيث  املراكز،  داخل  والوقاية  السالمة 

معهد  تسخير   - السياق  هذا  يف   - مت 
ملساعدة  الطبية  األجهزة  لصيانة  املدية 
مديريات  مع  بالتنسيق  املستشفيات 

الصحة.
أن  املهني  التكوين  وزيرة  وأكدت 
الدروس  استئناف  اآلن  يبحث  القطاع 
باستكمال  واملتربصني  للممتهنني 
يف  تبث  دروس  عبر  النظرية  اجلوانب 
األرضيات  وعبر  اجلزائري  التلفزيون 
الرقمية املخصصة للغرض، خاصة فيما 
كصيانة  الضرورية  بالتخصصات  يتعلق 
السيارات  وتركيب  الطبية،  األجهزة 
األوضاع  حتسن  غاية  إلى  والسياحة، 
واستكمال اجلانب التطبيقي والعملي.
صفية نسناس

قالت إن الَعمِليَة آمنًة
م تدُعو المواطنيَن للَتبُرع الوكالُة الوطِنّيُة للدَّ

عبَر مراكِز الّتكوين الِمَهني
إنتاُج 300 ألِف َكمامٍة طبيَّة و3 آالِف 

بدَلة وقاِئية

أبدى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي ألطوار التربية تحفظه من الخوض في تقديم خريطة 
طريق خالل الوقت الحالي حول مصير امتحانات نهاية السنة الدراسية، بما فيها االمتحانات الرسمية، في انتظار مستجدات 

الوضع الراهن والتي يأمل أن تكون إيجابية.

أعلن بنك اجلزائر، يوم أمس، عن 
االستثنائية  التدابير  من  جملة  اتخاذه 
املالية  للمؤسسات  تسمح  والظرفية 
جتاه  التمويلية  قدراتها  برفع  والبنوك 
من  املتضررة  االقتصادية  املؤسسات 

تداعيات وباء كورونا.
أنه  اجلزائر  لبنك  بيان  يف  جاء   
ملجابهة  املتخذة  اإلجراءات  إطار  يف 
جائحة  تفشي  عن  املنجرة  التبعات 
»كوفيد- 19«، فإن بنك اجلزائر وإدراكا 
الوطني  االقتصاد  حماية  بضرورة  منه 
نشاط  ملواصلة  الضرورية  الشروط  وتوفير 
منتظمة،  بصفة  اإلنتاجية  املؤسسات 
االستثنائية  التدابير  من  سلسلة  اتخذ 
املساعي  ضمن  تندرج  والظرفية، 
الوطنية لتخفيف اآلثار االقتصادية لهذا 

الوباء العاملي.
البنك  أوضح  الصدد،  هذا  يف 
 05-2020 التعليمة  إصدار  مت  أنه 
املتعلقة   ،2020 أفريل   6 يف  مؤرخة 
لتخفيف  االستثنائية  »باإلجراءات 
بعض األحكام االحترازية املطبقة على 
من  وهذا  املالية،  واملؤسسات  البنوك 

أجل السماح لهذه األخيرة برفع قدراتها 
االقتصادية،  املؤسسات  جتاه  التمويلية 
هذا  يف  املتخذة  التدابير  أهم  حيث إن 
السبيل تتمثل يف تأجيل تسديد أقساط 
جدولة  إعادة  أو  املستحقة  القروض 
بالظروف  املتأثرين  للزبائن  قروض 
الناجمة عن تفشي وباء »كوفيد – 19«.
التمويالت  مواصلة  تتضمن  كما 
تسديد  تأجيل  من  املستفيدين  للزبائن 
إضافة  جدولتها،   إعادة  أو  القروض 
ملعامل  األدنى  احلد  تخفيض  إلى 
لرفع  املالية،  واملؤسسات  البنوك  سيولة 
وتشمل  املتاحة.  التمويالت  مستوى 
إعفاء  أيضا  اجلزائر  بنك  إجراءات 
إجبارية  من  املالية  واملؤسسات  البنوك 
تكوين وسادة األمان املقتطعة من أموالها 

اخلاصة.
تطور  يتابع  أنه  اجلزائر  بنك  وأكد 
أخرى،  خطوات  أي  التخاذ  األوضاع 
تأمني  سبيل  يف  االقتضاء،  عند 
الظروف املالئمة للسير احلسن لالقتصاد 

الوطني.
صفية نسناس

بنك الجزائر يتِخُذ تداِبيَر استثنائية 
تأجيُل تسديِد أقَساط الُقروِض أو إعادُة 

جدولِتها لصالِح الزباِئن

واملهنيني  التجار  من  العديد  طالب 
وعلى  العليا،   السلطات  تبسة  بوالية 
رأسهم رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون،  
بإلغاء تسديد جداول الضرائب والرسوم يف 
حملاصرة  املتخذة  اإلجراءات  تداعيات  ظل 
أن اضطر  بعد  املستجد،  فيروس »كورونا« 
امتثاال  محالتهم،  إغالق  إلى  أغلبهم 
للتدابير االحترازية التي فرضتها احلكومة.
التجار  هؤالء  عنه  حتدث  ما  فحسب 

غرار  على  األزمة،  هذه  من  املتضررين 
أصحاب املطاعم واملقاهي ومختلف الفروع 
التجارية واخلدماتية، فإن قرار الغلق تسبب 
واملالية  االجتماعية  األوضاع  تدهور  يف 
ملعظم التجار؛ وهنا يستلزم على السلطات 
إلغاء كل إلزامية لوجوب التصريح بجدول 
على  اجلبائية  وشبه  اجلبائية  املستحقات 

مستوى مختلف الصناديق.
ينتظرون  أنهم  هؤالء  أضاف  كما 

وزارة  إللزام  األمر  هذا  يف  الرئيس  تدخل 
بإلغاء  الوصية  اإلدارات  ومختلف  املالية 
التي  األنشطة  لكل  والرسوم  الضرائب 
شملها الغلق، أو السماح لهم بالعودة إلى 
عادية  بطريقة  والعمل  الطبيعية  حياتهم 
والتعقيم  الوقاية  أشكال  بكل  االلتزام  مع 
لتفادي تفشي هذا الوباء القاتل، حسبهم.
فيروز رحال

تبسة
تجاُر الَمحالِت الُمغلقة يطالبوَن بإعفائِهم من الَضرائب

دعت وزارة التجارة مدراءها الوالئيني 
تقضي  تعليمة  تطبيق  يف  فورا  بالشروع 
بوقف بيع مادة السميد من قبل الوحدات 
مباشرة  بطريقة  واملطاحن  اإلنتاجية 
لوزارة  العام  األمني  بعث  للمواطنني. 
على  الوالئيني  للمدراء  تعليمة  التجارة 

مستوى 48 والية، شدد من خاللها على 
ضرورة إبالغ مسؤولي الوحدات اإلنتاجية 
مباشرة  بطريقة  السميد  مادة  بيع  بوقف 
للمواطنني فورا،  ملا تشكله من خطر على 

صحتهم.
وأكد املصدر ذاته على ضرورة توجيه 

بالنظام  العمل  إلى  اإلنتاجية  الوحدات 
بتجار  االستعانة  خالل  من  القدمي، 
من  املوزعني  وكذلك  واجلملة  التجزئة 

أجل بيع مادة السميد.
صفية نسناس

للحدِّ من مخاِطر الَعدوى بـ »كوفيد – 19« 
ميد مباشرًة للُمواطنين وزارُة التِّجارة تأمُر بوقِف بيِع السَّ



عّمــــار قـــردود

فيروس  وباء  تفّشي  أزمة  كشفت 
مطلع  منذ  اجلزائر،  املستجد يف  »كورونا« 
مارس املاضي، عدم قدرة املنظومة التربوية 
إغالق  بعد  األزمة  هذه  مجابهة  على 
)ما  التربوية  واملؤسسات  املدارس  جميع 
19 ألف  27 ألف مؤسسة منها  يزيد عن 
ابتدائية( ، بعد تقدمي تاريخ حلول عطلة 
املاضي  مارس   12 تاريخ  من  لتبدأ  الربيع 
أفريل اجلاري قبل أن يتم متديدها   5 إلى 
إجراءات  إطار  يف  احلالي  أفريل   19 إلى 
مع  وذلك  »كورونا«،  فيروس  من  التوّقي 

قابلية متديد العطلة مرة أخرى.
الوطنية،  التربية  وزارة  أرقام  وحسب 
 9 للتالميذ  اإلجمالي  العدد  يبلغ 
تلميذ، جميعهم يف  آالف  و110  ماليني 
الوطن  واليات  كافة  عبر  الصحي  احلجر 
ويعترف  الدروس.  بتلقي  معنيون  وهم 
مختصون يف الشأن التربوي والتيكنولوجي 
التعليم  يف  كبيرة  نقائص  هناك  بأن 
كبيرة  صعوبات  وجود  مع  اإللكتروني، 
كونه  مهامه  أداء  يف  وجناحه  الستمراره 
يتم ألول مرة يف اجلزائر، فضاًل عن عدم 
إمكانية الوصول إلى جميع التالميذ وهو 
وُيعرض  الفرص ،  تكافؤ  ُيسقط مبدأ  ما 
لالنفراط. اجلزائريني  بني  العدالة  عقد 
مثل  مواقع  اجلزائرية  املدارس  وتستخدم 

»يوتيوب« لتنفيذ نظام التعليم عن بعد، 
فضاًل عن االستعانة بالتلفزيون.

التربية يف بث دروس  وزارة   شرعت 
للمتمدرسني  الثالث  الدراسي  الفصل 
الرقمية  واألرضيات  التلفزيون  عبر 
للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 

واليوتوب، بداية من األحد املنقضي.
الديون  رئيس  وجه   ، ذلك  قبل  و 
بوزارة التربية ، مراسلة حتت رقم 255 إلى 
الشلف،  أدرار،  لواليات  التربية  مديري 
األغواط، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، 
سطيف،  اجللفة،  وزو،  تيزي  تبسة، 
املدية،  قسنطينة،  عنابة،  سعيدة، 
ورقلة وعني الدفلى، يطالبهم من خاللها 
املستويات  يف  أكفاء  أساتذة  بانتقاء 
التعليمية الثالثة يف جميع املواد، وذلك 
تعليمية  ودروس  حصص  تسجيل  قصد 

مستوى  على  وذلك  الثالث،  للفصل 
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 

وفروعه اجلهوية.
وكانت وزارة التربية قد وضعت خطة 
طوارئ تتضمن جملة من التدابير ملجابهة 
يف  تتمثل  التالميذ،  عن  التعليم  انقطاع 
تسطير برنامج تعليمي بالتنسيق مع وزارة 
النجاح«،  »مفاتيح  اسم  حتت  االتصال 
للفصل  منوذجية  دروس  عن  عبارة  وهو 
الثالث من السنة الدراسية احلالية، شُرع 
عبر  املاضي  األحد  من  ابتداء  بثها  يف 
لفائدة  العمومي، وذلك  التلفزيون  قنوات 
والرابعة  ابتدائي  اخلامسة  السنة  تالميذ 
السنة  تالميذ  إلى  باإلضافة  متوسط، 
ثالثة ثانوي، على أن يتم اعتماد برنامج 

زمني للبث التلفزيوني سينشر الحقا.
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االحتاد  رئيس  دزيري  الصادق  أما 
والتكوين  التربية  لعمال  الوطني 
»االنباف«، فقد قال يف تصريح لــ«أخبار 
الظروف  هذه  مثل  يهم يف  ما  إن  الوطن« 
العصيبة هو مرافقة التالميذ لتخطي هذه 
احملنة، وجعلهم يف ارتباط مع الدراسة ولو 
عن بعد من خالل استغالل اإلمكانات 

املتاحة أو التي تتوفر عليها البالد.
عبر  التعليم  أن  دزيري  أوضح  و 
للجميع،  متاح  غير  اإللكترونية  الوسائط 
حلول  ال  ألنه  منه  مفر  ال  أمر  لكنه 
متوفرة غيره وطالب باستغالل اإلنترنيت 
وتفعيل املنصات واملواقع التعليمية ومواقع 
الدروس  وقال«  االجتماعي.  التواصل 
أو  وسائل  هي  واليوتوب  التلفزيون  عبر 
التلميذ  تعوض  أن  لها  ُيكن  ال  دعائم 
يف  للدرس  التلميذ  فتلقي  أستاذه،  عن 
معلمه  من  مباشرة  املدرسة  أو  القسم 
التلميذ  بكثير،ألن  أفضل  أستاذه  أو 
يفهمه  ال  أو  الدرس  يستوعب  ال  عندما 
من  املزيد  أستاذه  من  يطلب  أن  بإمكانه 
القسم  داخل  األستاذ  أن  اإليضاح. كما 
يعي ويدرك من خالل النظرات وجتربته يف 
ذلك أن التلميذ لم يفهم الدرس، وذلك 
عبر ارتباكه وحتركاته وبالتالي ليس هناك 

أحسن من الوجود وجًها لوجه يف القسم، 
والظرف  ُمكَرهون  نحن  لألسف  ولكن 
أبنائنا ذلك ونسأل اهلل  حتم علينا وعلى 
اخلير والعافية والنجاح جلميع التالميذ«.

األجنع  احلل  أن  دزيري  يعتقد  و 
واألفضل بالنسبة إلى التالميذ هو الدروس 
املتلفزة، ألنها أكثر تأثيًرا على التلميذ ويف 
جل  أن  أساس  على  اجلميع،  متناول 
أجهزة  على  حتتوي  اجلزائرية  العائالت 
الذي  اإلنترنيت  عكس  منازلها  يف  تلفاز 
عن  ،ناهيك  اجلميع  لدى  متوفرا  ليس 
املشاكل التي تعترض شبكة األنترنت يف 
اجلزائر كالتدفق الضعيف جًدا واالنقطاع 
التغطية  وغياب  اإلمكانات  وقلة  املستمر 
خاصة  الوطن،  من  عديدة  مناطق  يف 

املناطق الريفية واملعزولة والنائية.
معوقات  »هناك  أن  دزيري  أوضح  و 
اإللكتروني  التعليم  نظام  تعترض  كثيرة 
به  العمل  اجلاري  بعد  عن  التعليم  أو 
التخطيط  املاضي، منها عدم  منذ األحد 
وغياب الرؤية والتسرع، خصوصًا أنه جاء 
فجأة بدون دراسة سابقة وبدون جتهيزات، 
كما ال توجد ميزانية له، فضاًل عن نقص 
اإلنترنت،  عبر  لالتصال  التحتية  البنية 
مقترًحا  فعال«،  غير  مشروعًا  يجعله  ما 

العطلة  كإلغاء  أخرى،  حلول  »اعتماد 
الصيفية، أو التقليص من عدد الدروس أو 
إلغاء دروس الفصل الثالث بشكل نهائي 

ربًحا للوقت واملجهود واإلمكانات«.
املدرسة  حتديث  أن  دزيري  أبرز  و 
وأدواتها  موادها  ورقمنة  وعصرنتها 
إلكترونية  منصات  وخلق  البيداغوجية 
للتواصل بني الفاعلني التربويني واملتعاملني 
مدنية  وجمعيات  أولياء  من  املدرسة  مع 
ضرورة ملّحة حتى تكون املدرسة اجلزائرية 
أن  يعقل  ال  إذ  مستجد،  لكل  مواكبة 
التكنولوجيا  يف  منخرًطا  التلميذ  يكون 
أزمنة  حتيا  مازالت  ومدرسته  هاتفه  عبر 

الطباشير والورق.
عن  األخير،  يف  دزيري،  تساءل  و 
من  يستفيدوا  لن  الذين  التالميذ  مصير 
أو  التلفزيون  عبر  سواء  بعد  عن  الدروس 
جزائريون  كذلك  وقال«هم   ، اإلنترنت 
إليهم  االلتفات  الدولة  على  بد  وال 
يف  التفكير  خالل  من  بهم  واالهتمام 
حلول أو إجراءات استثنائية للتكفل بهم 
تكافؤ  ومبدأ  االجتماعية  للعدالة  حتقيًقا 

الفرص«.
ع .ق

حي أزيُد من 9 مالييَن تلميٍذ معنيُّوَن بتلِقي الّدروِس في الَحجر الصِّ

ِرها  ضعُف تدفِق اإلنترَنت وعدُم توفُّ
للجميِع وأٌد للتعليِم الّرقمي في َمهِده

تعترض تجربة التعليم اإللكتروني أو الرقمي في الجزائر صعوبات جّمة قد تؤدي إلى إجهاضها في مهدها، في ظل عدم 
توفير ظروف إنجاحها، رغم كونها الوسيلة األنجع حاليًا، في ظل تفشي فيروس »كورونا«، إذ ال تتوفر لها - حتى اآلن 
- ميزانية مالية خاصة، أو اهتمام بالبنية التحتية من أجهزة وشبكات بث، كما ال يعرف بعد إن كان التعليم عن بعد سيعتبر 

بدياًل للدراسة المتوقفة أو مجرد حل اضطراري مؤقت.

الدروس المتلفزة أقدُر على إيصال المعلومة .. دزيري: 

التَّدريُس عن بعٍد حالًيا أخفُّ األضراِر

رئيس جمعية أولياء التالميذ.. أحمد خالد:
»رغَم الّنقائِص تبقى الّدروُس عن بعٍد 
َضروريٌة لتداُرك السنِة الدراسَية« 

ثّمن رئيس جمعية أولياء التالميذ أحمد خالد، يف تصريح لــ«أخبار    
القاضي تقدمي دروس  الوطنية  التربية  وزارة  ممثلة يف  العليا  السلطات  قرار  الوطن«، 
للتالميذ يف األطوار التعليمية الثالثة عن بعد عبر التلفزيون واإلنترنت ، وقال إنه 
قرار حكيم يؤكد بأنه ال بد من اتخاذ إجراءات استثنائية ملواصلة التعليم خاصة 
هذا  تعترض  التي  املآخذ  بعض  من  بالرغم  أّنه  خالد  أوضح  و  الثالث.  الفصل 
القرار، حيث إن هناك تالميذ لن يستفيدوا من الدروس عبر اإلنترنت أو التلفزيون، 
لكنهم حلسن احلظ هم أقلية، وبالتالي ال بد من االهتمام بالكل يف انتظار إيجاد 
حلول للجزء، وأعني به التالميذ الذين ال يتوفرون على اإلنترنت والذين يقطنون 

يف األرياف واملناطق النائية واملعزولة،إال أن إجمااًل القرار مهم جًدا.
بد  ال  لكن   ، شك  ذلك  يف  »وما  موجودة  النقائص  أن  إلى  خالد  أشار  و 
الصور  يف  رديئة  نوعية  هناك  العامة،رمبا  املصلحة  أجل  من  عنها  التغاضي  من 
والفيديوهات املقدمة للتالميذ لكن املهم هو املضمون واحملتوى واستيعاب الدروس 

وفهمها من طرف التالميذ«.
ع.ق

رئيس المنظمة الوطنية ألولياء التالميذ.. علي بن زينة:
قمُي سيساِهم في َخلِق الفوارَق بين  »التعليُم الرَّ

الَتالميذ« 
تصريح  يف   ، زينة  بن  علي  التالميذ  ألولياء  الوطنية  املنظمة  رئيس   انتقد 
لـ«أخبار الوطن«، طريقة تسجيل وزارة التربية للحصص والدروس التعليمية دون 
االستعانة بالشركاء االجتماعيني، ولكنه أبدى تفهمه لذلك بسبب عامل الوقت، 
كما أعاب على الوزارة الوصية عدم إصدارها بيان يوضح للتالميذ وأوليائهم طريقة 

الدخول للمنصة الرقمية التي وجد الكثيرون صعوبة كبيرة يف الولوج إليها.
التربوية  املنظومة  عيوب  من  الكثير  أظهر  »كورونا«  وباء  بأن  زينة  بن  أفاد  و 
وأسقط يف املاء جميع أكاذيب الوزراء السابقني، والذين كانوا يتحدثون عن واقع 
الدليل هو عدم توفر اجلزائر على إمكانية إجناح  التربية يف بلد آخر غير اجلزائر،و 

التعليم الرقمي الفتقادها عددا من الشروط كاإلنترنت وغيرها.
و اعتبر بن زينة أن انتهاج وزارة التربية التعليم الرقمي أو عن بعد سيساهم يف 
خلق فوارق بني التالميذ الذين يشتكون من عدم توفر الوسائل املادية كاإلنترنت 
أو  اإللكترونية  اللوحات  أو  الذكية  النقالة  كالهواتف  اإللكترونية  واألجهزة 
الكمبيوتر. وطالب بن زينة دعم تالميذ العائالت املعوزة بالوسائل الالزمة كمنح 
احلكومة لكل تلميذ لوحة إلكترونية مزودة باإلنترنت يف املناطق الريفية واملعزولة، 
وتساءل يف األخير عن مصير التالميذ الذين ال يتوفرون على اإلنترنت والتلفزيون.
و يف نهاية املطاف، ختم محدثنا بأن أزمة تفشي فيروس »كورونا« جعلتنا نقف 
على املزيد من هشاشة الوضع التربوي على أكثر من مستوى، لكن لعلها تتحّول 

إلى فرصة سانحة للقيام بإصالحات جدّية وفق قوله.
ع. ق

الخبير الدولي في تكنولوجيا االتصال والمعلومات.. يوسف بوشريم:
ات والُبنى الَتحتيِة  »ال بدَّ من تعزيِز المنصَّ

قِمي« إلنجاح الَتعليِم الرَّ
بوشرمي، يف  يوسف  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  الدولي يف  اخلبير   حتدث 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، على واقع التكنولوجيا يف اجلزائر وصعوبة جناح التعليم 
الرقمي الذي اضطرت وزارة التربية الوطنية للجوء إليه بسبب متديد عطلة املدارس 
من 12 مارس املاضي إلى 19 أفريل اجلاري، واحتمال متديد آخر بناء على تطورات 
فيما  اجلزائر  املطروحة يف  اإلشكالية  أن  بوشرمي  اعتبر  و  البالد.  »كورونا« يف  وباء 
يخص التعليم اإللكتروني تتمثل يف البنية التحتية، حيث ال تتوفر وزارة التربية 
على منصات رقمية خاصة وحتى قاعدة البيانات التي متتلكها ضعيفة ومحدودة 
املساواة  حتقيق  وعدم  االجتماعية  العدالة  انعدام  عن  فضاًل  كافية،  وغير  جًدا 
بني جميع التالميذ. و أشار بوشرمي إلى أن ضعف تدفق اإلنترنت يف اجلزائر يف 
الوضع الطبيعي كان غير كاف ومحل انتقادات، فما بالك اليوم ونحو 40 مليون 
جزائري يوجدون يف منازلهم حتت احلجر الصحي، حيث زاد اإلقبال على استعمال 
اإلنترنت يف كل شي تقريًبا، للتسلية والترفيه ومتابعة األفالم وتنزيل الفيديوهات 
واألغاني واأللعاب عن بعد، الشراء عبر األنترنت، التحاضر عن بعد،االتصاالت 

عبر املاسنجر والسكايب وغيرها من التطبيقات والبرمجيات املتخصصة.
الصور  مبشاهدة  للتالميذ  تسمح  ال  فهي  ضعيفة  اإلنترنت  سرعة  ألن  و 
والفيديوهات بنوعية رفيعة HD ، وبالتالي فإن ذلك ال ُيشجع التلميذ على تلقي 
الدروس عبر اإلنترنت ويجعله ينفر منها. و أوضح بوشرمي أن مشكلة ضعف تدفق 
اإلنترنت ال تقتصر على اجلزائر فقط يف الظرف الراهن بل هي مشكلة ذات أبعاد 
دولية، فهناك نحو 3.5 مليار إنسان عبر العالم موجود رهن احلجر الصحي بسبب 
شركات  أجبر  الذي  األمر   ، اإلنترنت  يستخدمون  ومعظمهم  »كورونا«  جائحة 
عاملية مثل »يوتوب« و«نيتفليكس« و«فايسبوك« و«تويتر« على التخفبض من جودة 
الفرص  باملائة. و أكد بوشرمي كثيًرا على ضرورة حتقيق مبدأ تكافؤ  بــ35  التدفق 
بني جميع التالميذ من خالل تفكير الدولة يف إيجاد حلول فورية وناجعة، واتخاذ 
تدابير استثنائية من أجل أن يستفيد كافة املتمدرسني وعددهم أزيد من 9 ماليني 

- دون احتساب طالب اجلامعات - من التعليم الرقمي.
عّمــــار قـــردود

حي التالميُذ يخضعوَن للَحجر التَّربوي! 	 بعَد الَحجر الصِّ
روِس عبَر الِتلفزُيون واإلنترنت ُيسقُط مبدأ َتكافِؤ الًفرص 	  تقديُم الدُّ
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حاجة الجزائر 15 مليون والمصنع ينتج 50 مليونا 

مجّمع »IMGSA« ينتُج أكثَر من 
100 مليوَن مضاٍد َحيوي سنوًيا

صفاء كوثر بوعريسة

والقفازات  الكمامات  وليست 
اجلزائر  تدفع  التي  الوحيدة  هي 
الستيرادها املاليني،  بل إن مشكلة 
املنتجات  أول  بني  من  أيضا  األدوية 
أمام حتدٍّ  نفسها  الدولة  التي وجدت 
االقتصادية  احلرب  ظل  يف  حقيقي 
العاملية حول اقتناء كل ما هو صحي، 
يزال  ما  وقٍت  يف  باألدوية  ويتعلق 
عشرات  أرواح  فيه  يحصد  الفيروس 

اآلالف .
تطرقت  اخلصوص،   هذا  يف 
ملشكلة   »IMGSA« مجموعة
قائلة  احمللي،   اإلنتاج  تشجيع  طرق 
واجلزائر  إفريقيا  قارة  الوحيدة يف  إنها 
أم  بوالية  مليلة  بعني  مقرها  والكائن 
البواقي، حيث حتصلت مؤخرا على 
الوطنية  الوكالة  طرف  من  ترخيص 
أنواع   03 إلنتاج  الصيدالنية  للمواد 
بقية  انتظار  يف  وطنيا  األدوية  من 
التراخيص،  حيث سيتم تصنيع أكثر 
املضادات  من  وحدة  مليون  مائة  من 
منتوج  ذلك  يف  مبا  سنويا،  احليوية 
''زكيزيدمي '' املصنع بأياد جزائرية، وهو 
الدواء الذي سيستخدم يف بروتوكول 
لعالج وباءكوفيد 19،  وهي اإلضافة 

املتخصص   »IMGSA ملجمع »
الطبية  القفازات  صناعة  يف  أساسا 
من  إنتاجه   يصل  والذي  واجلراحية 
هذه املادة إلى 500 مليون قفاز سنويا 

.

مدير المصنع: يمكننا إنتاج أكثر 
من 50 مليون ِوحدة مضاد حيوي 

سنويا
مصنع  مدير  هوام  علي  وأكد 
مبجموعة »IMGSA« لـ  األدوية 
»أخبار الوطن«،  أن السوق اجلزائرية 
من  وحدة  مليون   15 تستهلك 
املضادات احليوية سنويا،  فيما يصل 
 50 من  أكثر  إلى  املجموعة  إنتاج 
مليون وحدة وهو ما ميّكن من تغطية 
للخارج  والتصدير  الوطنية  السوق 
حصولهم  ظل  يف  خاصة  أيضا،  
على رخصة إلنتاج دواء ''زكيزيدمي''، 
ويف هذاالشأن قال هوام: '' هو مضاد 
االلتهابات  لعالج  يستعمل  حيوي 
من  والذي  السحايا  والتهاب  الرئوية 
شأنه أن يخفف على مرضى فيروس 
والية   48 تغطية  بإمكاننا  كورونا،  
كبيرة  كمية  لتوفر  نظرا  الدواء  بهذا 

منه داخل املستودعات'' .

تخفيف العبء على الدولة من خالل 
تخفيض فاتورة االستيراد

على  العاملي  الطلب  ازدياد   ومع 
الدول  ضمن  اجلزائر  تقع  األدوية، 
التي تعتمد بنسبة كبيرة وشبه كلية 
على استيراد األدوية، رغم توصيات 
الرئيس تبون بـ ''وضع دليل إحصائي 
حظر  مع  الوطني  اإلنتاج  لتشجيع 
محليا  املنتجة  املنتجات  استيراد 
الوطني  املنتوج  حماية  بهدف 
وتخفيض فاتورة االستيراد''،  حيث 
أكد مدير املصنع ''هوام علي'' أنه: '' 
باستخدام املنتجات الثالثة املرخصة 
تخفيض  ميكننا  محليا،   واملنتجة 
فاتورة االستيراد من اخلارج وتخفيف 
العبء على الدولة إلى أكثر من 50 
سيقلل  ما  وهو  سنويا''  دوالر  مليون 
من التبعية للخارج ويشجع الصناعة 
بأن  ''هوام''  صرح  حيث  اجلزائرية،  
مشكلة  ليس  احمللية  السوق  ''إرضاء 
لتلبية  ومستعدون  لنا،   بالنسبة 
احتاجت  متى   الطلبات  جميع 
املستودعات  أن  كما  لذلك،   الدولة 
بها  السوق  إغراق  وبإمكاننا  مليئة 
والتصدير للخارج أيضا إذا استدعت 

الضرورة .''

النفط  أسعار  صعدت 
اخلام، يف تعامالت الثالثاء 
بتفاؤل  الصباحية، مدعومة 
التوصل  من  النفط  منتجي 
عميق  خفض  التفاق 
اجتماع  خالل  لإلنتاج، 
اخلميس  يعقد  افتراضي 
لتحالف »أوبك+« ومنتجني 

آخرين.
»أوبك«  واستعادت 
اخلميس  وحلفاؤها،  
من  لهم  تفاؤ  املاضي، 
إنعاش  إعادة  احتمالية 

التحالف الذي تفكك يف 5 مارس،  
اجتماع  عن  السعودية  إعالن  بعد 

عاجل يعقد اخلميس املقبل.
 07:08( الساعة  وبحلول 
اآلجلة  العقود  صعدت  ت.غ(، 
برنت  مزيج  العاملي  القياس  خلام 
باملائة   3.15 بنسبة  جوان  تسليم 
أو 1.04 دوالر إلى 34.08 دوالرا 

للبرميل.
اآلجلة  العقود  صعدت  كما 
تكساس  غرب  األمريكي  للخام 
 3.81 بنسبة  ماي  تسليم  الوسيط 
 27.08 باملائة أو دوالر واحد إلى 
الناطق  أعلن  و   للبرميل.  دوالرا 

دمييتري  الروسية،  الرئاسة  باسم 
تأجيل  اإلثنني،  يوم  بيسكوف، 
التاسع  إلى  »أوبك+«،  مؤمتر  عقد 
املقرر  أن كان من  بعد  أفريل،  من 
عقده يف السادس من الشهر ذاته.

على  العاملي  الطلب  وتراجع 
النفط اخلام بأكثر من 20 باملائة أو 
20 مليون برميل يوميا، منذ مطلع 
 80 متوسط  إلى  املاضي،  مارس 
مليون برميل يوميا، بفعل إجراءات 
عاملية صارمة على احلركة والتنقل 

برا وجوا، وتراجع عجلة اإلنتاج.
ق.و

   أعلنت املديرية العامة للحماية 
املدنية، يوم أمس، عن قرار كل من 
املدير العام للحماية املدنية واملديرين 
والضباط  الواليات  مدراء  املركزيني، 
للحماية  العامة  للمديرية  السامني 
واحد  شهر  براتب  التبرع  املدنية 
CO� التضامن حسابات  يف   ُيدفع 

.VID-19
املديرية  عن  صدر  بيان  وأوضح 

جاءت  اخلطوة  أن  أمس  العامة 
رئيس  أطلقها  التي  للمبادرة  تبعا 
جتسيد  يف  تتمثل  والتي  اجلمهورية، 
إطار  ويف  واألخوة،  التضامن  روح 
مساهمة اإلطارات السامية للمديرية 
اجلهود  يف  املدنية  للحماية  العامة 
للتخفيف  تهدف  التي  الوطنية،  
على  الصحية  األزمة  تداعيات  من 
مستوى  وعلى  االجتماعي  الصعيد 

املواطنني بشكل عام، وعلى  معيشة 
اخلصوص،  وجه  على  العاملني  غير 
كورونا،  فيروس  جائحة  تفشي  إثر 
التضامنية  املبادرة  هذه  أن  مؤكدين 
تعكس مدى روح التضامن واألخوة 
لدى عمال قطاع احلماية املدنية جتاه 

البلد والشعب اجلزائري.
رحمة عمار 

وانتشار  احلالية  األزمة  ظل  يف 
فيروس كورونا والتعليمات القاضية 
والعالوات،  املنح  مختلف  بصب 
لوالية  التربية  مديرية  زالت  ما 
حجج  من  عن  تبحث  معسكر 
بحسب  املردودية،  منحة  لتأخر 

الشركاء االجتماعيني .
وأوضحت النقابات أنه بالرغم 
مما متر به البالد يف ظل جائحة غيرت 
تصنيف  حول  الرؤى  من  العديد 
أهميتها،  حسب  القطاعات 
وحسب نتاجها البشري خلير دليل 
تكون  التي  اجلزائرية  املدرسة  أن 
مازال  وباحثني  وصيادلة  أطباء 
مؤطروها من أساتذة ال يستطيعون 
برواتبهم ومستحقاتهم   الظفر  حتى 
العيش  من  متكنهم  التي  املالية، 
الكرمي حتى يف األيام العادية، فما 
وباء  إلى  البالد  تعرضت  إن  بالك 
عامة  واملواطن  األستاذ  فيه  احتاج 
التقيد  ألجل  مستلزمات  لشراء 

بتعليمات احلجر الصحي.
احملتجة   النقابات  أبرزت  كما 
عدة  مستوى  على  األساتذة  أن 
يف  املنحة،  من  استفادوا  واليات 
حني تأخر صرفها وأكدوا حاجتهم 
العمال  لفئة  بالنسبة  خاصة  إليها 
الذين  الضعيف  الدخل  ذوي 
وأكد  الصبر،  بفارغ  ينتظرونها 
أساتذة  ملجلس  الوالئي  األمني 

أن  الوطن«  »أخبار  لـ  الثانويات 
نقابته سبق وأن حذرت من التأخر 
املسجل يف صرف منحة املردودية. 
وقال املتحدث إن مصالح التربية لم 
وخاصة يف  التأخر  أسباب  توضح 
يفرض  الذي  الراهن  هذا الظرف 
والتحلي  االنضباط  اجلميع  على 
غابت  إنها  قائال  املسؤولية،  بروح 
التربية  قطاع  عن  املسؤولني  عن 

بوالية معسكر.
 من جهة ثانية، ثمنت النقابة 
مختلف  عبر  الدروس  إلقاء  عملية 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
املبادرات  من  النوع  هذا  مشجعة  
التي تتيح لألستاذ حتمل مسؤولياته 
مختلف  عبر  البناءة  واملساهمة 
أن  توضح  أنها  مضيفة  الظروف، 
األستاذ ال تهمه فقط الزيادات يف 
األجور بل هو بالكاد يتحصل على 

كل حقوقه املالية .
الوالئي  األمني  ناشد  ولقد 
املشكلة  هذه  يف  النظر  الوزارة 
رمضان  على  مقبلون  وأننا  خاصة 
يفرض  الذي  الصحي  احلجر  و 
تكاليفا إضافية، متسائال: »كيف 
مؤكدا  أمورها،   تسيِّر  أن  لعائالت 
صب  يف  اإلسراع  ضرورة  على 

املنحة. 
بلعالم بهيجة

اجتماع مرتقب الخميس يضم »أوبك+« ومنتجين
أسعار النفط ترتفع مدعومة بتفاؤل 

التوصل التفاق غدا

تصب في حساب التضامن كوفيد19-
إطارات الحماية المدنية يتبرعون براتب شهر

في ظل تفشي فيروس كورونا
نقابات التربية بمعسكر يحتجون بسبب 

تأخر منحة المردودية

   إنتاُج ‘’زكيزيديم’’ الذي ُيستخَدم في برتوكول عالج مرض »كوفيد – 19«  	
يسعى العالم على قدم وساق لمواجهة مشكلة أخرى غير مشكلة فيروس كورونا، تلك المتعلقة بالنقص الفادح في المنتجات 

الطبية والصيدالنية خاصة التي تندرج تحت بروتوكول مكافحة الفيروسات على غرار بعض المضادات الحيوية .



خديجة بن دالي

العمومية  املؤسسة  وعرفت  هذا 
ببلدية  براهمية  مسعود  االستشفائية 
وهلع  استنفار  حالة  بقاملة،  بوشقوف 
طبيب  إصابة  تأكيد  بعد  كبيرين 
جراح يعمل بذات املستشفى ومرافقه 
وقفة  بتنظيم  قاموا  حيث  بالغرفة، 
من  اضربوا  أمس  أول  احتجاجية 
تدخل  غاية  إلى  العمل  عن  خاللها 
بوضع  قامت  التي  احمللية،  السلطات 
ملدة  الصحي  احلجر  حتت  املستشفى 
وممرضي  أطباء  رفض  يوما، حيث   14

املستشفى مغادرته خوفا على عائالتهم 
وطالبوا  للسكان،  العدوى  وانتقال 
بالفنادق  للحجر الصحي  بتوفير مكان 
حيث  كان  ما  وهو  بالبلدية،  املوجودة 
توفير  إلى  احمللية  السلطات  سارعت 
فندق  يف  واملمرضني  للعمال  إقامة 
إمراة   21 به  تتواجد  والذي  الفردوس 
من ممرضات وطبيبات وعامالت نظافة 
مت  فقد  الرجال  واملمرضني  األطباء  أما 
نقلهم إلى مركز تأهيل بذات البلدية، 
التي جلبتها جريدة  وحسب األصداء 
الوبائي  التحقيق  فان  الوطن  أخبار 

حالة  عليها  ظهرت  حاالت   4 شمل 
تأكيد  مع  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
إصابات أخرى وهو ما ستؤكده بيانات 
املقبلة. األيام  قادم  يف  الصحة  وزارة 
بوشقوف  بلدية  سكان  عبر  وقد  هذا 
مصلحة  تخص  كبيرة  انشغاالت  عن 
املتواجدة  الوحيدة  االستعجاالت 
مبستشفى براهمية مسعود، األمر الذي 
االستعجاالت  مجال  يف  فراغ  سبب 
حسب السكان مطالبني بضرورة إيجاد 
على  احلفاظ  اجل  من  جدرية  حلول 

صحة املواطنني.

برج  والية  من  شباٌب  يسعى 
أجل  من  العون  يد  لتقدمي  بوعريريج 
الفيروس،  هذا  انتشار  من  احلد 
املصابني  عدد  ارتفاع  خاصة يف ظل 

بالوالية وكذا الوفيات. 
يف  الواقعة  العناصر  ببلدية 
لوالية  الشرقية  اجلنوبية  اجلهة 
 '' متيم   '' ورشة  تقع  بوعريريج،  برج 
 '' بالنجارة، حولها صاحبها  اخلاصة 

الطاهر محمادي '' إلى ورشة لصناعة 
ُبغية  البالستيكية  الواقية  األقنعة 
نحو  اخلصوص  وجه  على  توجيهها 
يقوم  أين  بالوالية،  املستشفيات 
الشباب  بعض  رفقة   '' الطاهر   ''
 250 من  أزيد  بتصنيع  املتطوعني 
فوق  ارتدائها  يتم  يومي  قناع بشكل 
وقاية  مهمتها  العادية،  الكمامات 
مختلف  من  العينني  وحماية  الوجه 

هذه  أن  كما  اخلارجية،  التأثيرات 
ُمرتديها  حماية  بإمكانها  األقنعة 
من انتقال العدوى عن طريق األنف 
الواسع  تصميمها  بسبب  األنف  أو 
كامل،  بشكل  الوجه  يغطي  الذي 
ما  اللون  شفافة  كونها  عن  ناهيك 
أو  الطبية  األعمال  مبزاولة  تسمح 

اإلغاثية بأريحية. 
صفاء كوثر بوعريسة

عنابة
حجز 32 قنطارا من مادتي 

»الفرينة« و»الفريك«
يف إطار محاربة املضاربة واملمارسات التجارية غير القانونية، مصالح أمن دائرة 
عني الباردة تنجح يف توقيف شخصني تتراوح أعمارهما بني 50 و62 سنة، مع 
حجز 27.5 قنطار من مادة الفرينة و5 قناطير و10 كلغ من مادة الفريك حيث مت 

اتخاذ اإلجراءات القانوية يف حقهم. 
مواصلة  إطار  يف  الفارط  األسبوع  متكنت  األمنية  الهيئة  ذات  أن  ويجدر 
لعمليات حملاربة املمارسات التجارية غير القانونية، بعني الباردة من حجز 300 
كلغ من مادة الفريك مجهولة املصدر مع عدم احترام شروط الوسم التجاري إضافة 
املصالح  ذات  متكنت  الفريك  من  الكمية  هذه  على  يدها  وضع  من  متكنها  إلى 
التبغ وقطع غيار غير مفوترة، مع  األمنية من حجز ايضا كمية معتبرة من مادة 

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة يف حق املخالفني.
ف. سليم

حجز 6 آالف قفاَز فحٍص طبي 
الثاني  احلضري  لألمن  الشرطة  قوات  عنابة،  والية  أمن  ملصالح  عملية  يف 
 20 عنابة، يف حجز حوالي  لوالية  التجارة  مديرية  مع  وبالتنسيق  تنجح  عشر، 
 08 املدعم،  السكر  مادة  من  قناطير   09 منها  مختلفة،  غذائية  مواد  من  قنطار 
قارورات من مادة زيت املائدة، 120 كلغ من مادة السميد، 154 كلغ من مادة 
الزبدة، إضافة إلى عجائن مختلفة، كما مت حجز داخل املستودع على 6000 قفاز 
للفحص، زرابي، مع ضبط حمام داخل أقفاص، أين مت اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية الالزمة يف حق املخالف، البالغ من العمر 41 سنة، عن قضية تخزين 

سلع بغرض املضاربة، مع ممارسة أنشطة جتارية تدليسية.
ف. سليم

تيسمسيلت
فة توزيع 2400 طرد غذائي على األسر المتعفِّ

بوالية  )النائية(  الظل  مبناطق  تقطن  معوزة  عائلة   2400 استفادت 
تيسمسيلت، أول أمس األحد، من طرود غذائية. متس هذه العملية التي تتم 
الدخل  ذوي  واألشخاص  املعوزة  العائالت  الوالئية،  السلطات  إشراف  حتت 
انتشار  ملواجهة  الوقائية  التدابير  جراء  النشاط  عن  توقفوا  الذين  وكذا  احملدود، 
فيروس »كورونا«، حسبما أوضحه لـ«وأج«، احملافظ الوالئي للكشافة اإلسالمية 

اجلزائرية املشاركة يف تنظيم هذه املبادرة.
تتبعها  أن  على  أولى،  مرحلة  تعد  العملية،  هذه  أن  قابي  محمد  أضاف 
املعوزين  من  ممكن  عدد  أكبر  استهداف  بهدف  اجلاري،  األسبوع  أخرى خالل 
الغذائية محسنون  الطرود  هذه  وساهم يف جمع  للوالية،  )النائية(  الظل  مبناطق 
من الوالية، فيما شارك يف توزيعها احملافظة الوالئية للكشافة اإلسالمية اجلزائرية 

واللجنة الوالئية للهالل األحمر اجلزائري، استنادا إلى املصدر.

المسيلة
الوالي يأمر بتجنُِّب اإلشاعات والتزام المنازل

وجه والي والية املسيلة الشيخ العرجا رسالة صارمة للمواطنني، حثهم فيها 
جتنب تصديق االشاعات أو إطالقها والبقاء يف البيوت وعدم اخلروج منها. 

فيه  قدم  صحفي،  بيان  يف  للمواطنني  رسالة  وجه  قد   '' العرجا   '' وكان 
الوقائية  بالتدابير  التام  التقيد  الوالية  تعازيه لعائالت الضحايا، وطالب مواطني 
واالحترازية التي كان قد اقرها رئيس اجلمهورية خاصة فيما يتعلق بتدابير احلجر 
الصحي، أين طلب منهم املكوث يف املنازل وعدم اخلروج اال للضرورة القصوى 
الوباء،  بهذا  للمتوفني  السكني  واحلي  واجليران  العائلي  احمليط  أفراد  خاصة 
وذلك حفاظا على السالمة الشخصية والعمومية يف ظل تسجيل الوالية يف هذا 

اخلصوص حالتي وفاة األولى بحمام الضلعة والثانية بسيدي عامر.
صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة
استجابة واسعة إلجراء الحجر الصحي

جنحت، مختلف عناصر أمن يف سكيكدة، من جتسيد اجراءات احلجر املنزلي 
الرئيس اجلمهورية  تعليمة من  بناءا على  فيه  انطلق  الذي  يف والية سكيكدة، 
والية سكيكدة، حتت  أمن  وحدات  كل  تسخير  مت  و  كورونا.  فيروس  ملكافحة 
إشراف رئيس األمن الوالئي الذي جنح يف إعداد وتنظيم خطة عمل وتدخل تأتي 
من خالل تسخير كل وحدات أمن دوائر الوالية بكل وحداتها العاملة واستدعاء 
كل األعوان الدين كانوا يف إجازة وراحة وهدا من أجل فرض األمن والنظام العام 
عناصر  لعب  كما  تام،  والتزام  للمواطنني  واسعة  إستجابة  عرف  الذي  واحلجر 
الدرك الوطني حتت إشراف قائد املجموعة الوالئية دورا كبيرا يف جناح العمليةمن 
خالل تسخير العشرات من الدوريات يف التجمعات التي هي داخل االختصاص 
حيث  بيوتهم  التزام  على  املواطنني  وحث  ومتحركة  ثابت  أمنية  حواجز  واقامة 

عرفت العملية جناحا تاما يف الوالية يف اول يوم.
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أخبار الداخل

استنفار بمستشفى »بوشقوف« إثَر إصابة طبيب بفيروس كورونا

وضُع 34 ُممِرضا وطبيبا وعاِمال 
تحَت الحجِر الّصحي بقالمة

برج بوعريريج 
شباب ينتجون 300 قناع واٍق للوجه يوميا

للمركز  التابع  الدم  نقل  مركز  بادر 
بن  »احلكيم  اجلامعي  االستشفائي 
حملة  بتنظيم  بقسنطينة،،  باديس« 
االستشفائية  باملؤسسة  الدم  جلمع 
األمومة  حلماية  بوجريو  »عيادة 
»مسعود  بشارع  الواقعة  والطفولة«، 
املدينة،  وسط  جون(  )سان  بوجريو« 
مستوى  يف  انخفاضا  سجلت  بعدما 
اخلاص  بالبنك  احليوية  املادة  هذه 

داخل هذه املصلحة.
مصلحة  على  القائمني  حسب 
اجلامعي  باملستشفى  الدم  نقل  مركز 
»احلكيم بن باديس«، فقد مت مالحظة 
تراجع ملحوظ يف التبرع بالدم، حيث 
املتبرعني  حتى  العزوف  هذا  شمل 
التبرع  بطاقات  أصحاب  من  الدائمني 

يهدد  بات  الذي  األمر  وهو  بالدم، 
يتم  التي  اجلراحية  العمليات  مختلف 
ما  خاصة  املستشفى،  داخل  إجراؤها 
التي  الوالدة،  بعمليات  منها  تعلق 
الدم عند  كبيرة من  تستهلك كميات 
مبصلحة  تتم  والتي  نزيف،  حدوث 

الوالدة وأمراض النساء.
املصالح  من  العديد  حترص  كما 
»ابن  اجلامعي  املستشفى  داخل 
مناسبة  كميات  توفير  على  باديس«، 
حياة  إنقاذ  أجل  من  الدم؛  ملادة 
مرضاها، وعلى رأسها مصالح فقر الدم 
ومصالح  السرطان  وأمراض  الوراثي 
التي  اجلراحية،  االستعجاالت 
احلاالت  من  العديد  يوميا  تستقبل 
يف  خاصة  الدم،  نقل  تتطلب  التي 

وحوادث  املنزلية  باحلوادث  تعلق  ما 
الورشات وحوادث املرور.

نقل  مركز  عن  املسؤولون  وأرجع 
الدم باملستشفى اجلامعي »احلكيم بن 
باديس«، هذا التراجع يف التبرع بالدم 
الظروف  إلى  الدموية،  الزمر  كل  ويف 
باقي  غرار  على  اجلزائر  تعيشها  التي 
انتشار  من  شابها  وما  العالم،  دول 
مما  اخلطير،   ،»19 »كوفيد  لفيروس 
املؤسسات  قصد  من  املتبرعني  أخاف 
كما  للعدوى.  جتنبا  االستشفائية 
احلجر  بسبب  احلركة  انخفاض  أن 
على  أثر  اآلخر  هو  املنزلي،  الصحي 
يف  شحا  وخلق  التبرع،  عمليات 

مختلف املصالح.
ق.م

قسنطينة
انطالق عملية جمع الدم بعيادة األمومة

ُوِضع 34 طبيبا وممرضا وعامال بمستشفى »براهمية مسعود«، بدائرة بوشقوف والية قالمة، تحت الحجر الصحي بعد 
التأكد من إصابة طبيب يعمل بالمستشفى ومرافقه بالغرفة التي يبيتا فيها.
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دعت إلى التوُجه للخدمات اإللكترونية 

»كناص« بجاية ُتِتيُح َخدماٍت استثَنائّيٍة 
لُمواجهة َتفّشي الجاِئحة

بـــلقاسم.ج

الظرف  مع  يتالءم  بشكل  باملواطنني  للتكفل  التدابير  هذه  وتدعو 
االستثنائي احلالي وتتمثل يف متديد األحقية يف األداءات حيث حرصت 
للصندوق  التابعة  الدفع  هياكل  لدى  التنقل  املواطنني  »الكناص«جتنيب 
وإلى  الشفاء وتقررت متديد األحقية يف األداءات ملدة شهر  لتحيني بطاقة 

غاية 30 أفريل اجلاري وهي مدة قابلة للتجديد عند االقتضاء.
انتهت  الذين  اجتماعيا  لهم  املؤمن  جميع  اإلجراء  هذا  ويشمل   
رفع كل  مت  ذلك  إلى  إضافة   ،2019 30 جوان  األداءات يف  أحقيتهم يف 
قرارات التعليق اخلاصة باالستفادة من نظام الدفع من قبل الغير ألسباب 
إدارية كانت أو طبية عن طريق التجميد عن بطاقات الشفاء املدرجة ضمن 

القائمة السوداء.
حتيني  إلى  املتعاقدين  الصيادلة  »الكناص«كل  ودعت   
إصدار  آخر  حتميل  من  برمجية »CHIFA OFFICINE« والتأكد 

الدواء  اقتناء  من  حقوقهم  وذوي  اجتماعيا  لهم  املؤمن  متكني  قصد  وذلك 
طلبات  لكل  القبلية  الطبية  الرقابة  إلغاء  أيضا  مت  كما  الظروف،  أحسن  يف 
األداءات وجلميع احلقوق املنتهية آجالها بسبب املراجعة الطبية خالل الفترة 
املمتدة من شهر مارس إلى أفريل والتي سيتم القيام مبراجعتها الحقا، كما 
إخضاعها  دون  املرضية  العطل  إيداع  اجتماعيا  لهم  للمؤمن  السماح  سيتم 
اآلجال  تعليق  مع  املودعة  الوثائق  أساس  على  ومعاجلتها  الطبية  للرقابة 

القانونية إليداع العطل املرضية إلى إشعار آخر.
يف  ستصب  التقاعد  منح  أن  وأكدت  وطمأنت«الكناص«املتقاعدين 
وتأجيلها  وثيقة  أي  تقدمي  ودون  احملددة  آجالها  ويف  عادية  بصفة  حساباتهم 
االلكترونية  الفترة من اخلدمات  تكثيف خالل هذه  ومت  إشعار الحق،  إلى 

لهم  املؤمن  لفائدة  موجهة  وهي خدمة  الهناء  بفضاء  األمر  ويتعلق  بعد  عن 
WWW.CNAS. للصندوق االلكتروني  املوقع  عبر  ومتوفرة  اجتماعيا 
مختلف  على  باحلصول  لهم  تسمح  حيث  الذكية  الهواتف  DZ وكذا 
الفورية  واملتابعة  الصندوق  يقدمها  التي  باألداءات  املتعلقة  املعلومات 
عن  االجتماعي  الضمان  باشتراكات  التصريح  وخدمة  األداءات،  لطلبات 
األجراء«كناص«وغير  بعد »TELEDECLARTION«للعمال 
أرباب  األجراء »كاسنوس« أو صندوق »كاكوبات«وهي خدمة حتت تصرف 
العمل وتسمح لهم بالتصريح باشتراكات الضمان االجتماعي عن بعد عبر 
إضافة  الهيئات،  لهذه  االلكترونية  باملواقع  املتوفرة  بعد  عن  التصريح  بوابة 
WWW.ANEM. االلكتروني املوقع  عبر  املتاح  تطبيق«الوسيط«  إلى 

DZ بالنسبة للشباب طالبي الشغل.

والوالئيني  احملليني  املنتخبني  من  عدد  انضم 
رواتبهم  املتبرعني بشهر من  قائمة  إلى  ببومرداس 
والة  إعالن  بعد   .19 كوفيد  فيروس  ملكافحة 
رئيس اجلمهورية عبد  وقبلهم كل من  اجلمهورية 
املجيد تبون رفقة إطارات الرئاسة وأعضاء احلكومة 
عن التبرع بشهر واحد من رواتبهم تعزيزا ملجهود 
األزمة  تخطي  يف  واملساهمة  الوطني  التضامن 

جائحة  تفشي  بسبب  البالد  بها  متر  التي  احلالية 
الفيروس التاجي، قرر عدد من املنتخبني احملليني 
والوالئيني ببومرداس توسيع دائرة العملية. وجاء 
أمس  أول  بومرداس،  والي  عن  صادر  بيان  يف 
حملاربة  التضامنية  الهبة  إطار  و«يف  أنه  األحد، 
وأعضاء  الوالية  والي  السيد  فإن  كورونا،  فيروس 
املجلس  ورئيس  الدوائر  ورؤساء  التنفيذية  الهيئة 

الشعبي الوالئي رفقة نوابه ورؤساء اللجان الدائمة 
يف  مساهمتهم  عن  بدورهم  أعربوا  قد  باملجلس، 
املنشأ  الصندوق  لفائدة  الشهرية،  باملنحة  التبرع 
»املبادرة  هذه  أن  البيان  وأضاف  الغرض«.  لهذا 
الوطني  التضامن  روح  لتعزيز  تأتي  املتواضعة 
واملشاركة يف تخفيف آثار األزمة الصحية الراهنة«.
سميرة مزاري

اتخذت وكالة »كناص« ببجاية جملة من التدابير والترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير العادي للخدمة العمومية في ظل تفشي فيروس 
كورونا في الجزائر.

بومرداس
منتخبون محليون يتبرعون براتب شهر لمكافحة كورونا

سيدي بلعباس
حجز كمية من الحليب غير صالحة لالستهالك

بلعباس من حجز  بأمن والية سيدي  الشرطة  قوات  متكنت 
وزنها  قدر  البشري  لإلستهالك  صاحلة  غير  احلليب  من  كمية 
حجزها  يتم  أن  قبل  للبيع  موجهة  كانت  لتر   147 اإلجمالي 

وإتالفها بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
الوالية  بأمن  الشرطة  أفراد  قيام  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
بعمليات مراقبة على مستوى شوارع املدينة، أين لفت إنتباههم 
شاحنة من نوع JMC مشتبه يف أمرها، بعد تفتيشها تبني أنها 
الصندوق  لتر يف   01 أكياس احلليب ذات سعة  حتوي كمية من 
اخللفي للشاحنة التي تنعدم فيها شروط التبريد والنظافة، حيث 
بلغت يف مجموعها 147 كيسا مبجموع 147 لتر، حيث تبني أنها 
بالتنسيق مع  إتالفها  والتي مت  البشري،  غير صاحلة لإلستهالك 

اجلهات املختصة. 
الرقابة على عمليات  تشديد  إطار  العمليات تدخل يف  هذه 
بيع املواد ذات اإلستهالك الواسع واملواد الغذائية السريعة التلف، 
التي تباشرها مصالح أمن والية سيدي بلعباس، والتي سبقتها 
العديد من العمليات املماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة 
من هذه املواد، حفاظا على الصحة العامة وسالمة املستهلكني. 
رفيق.ف

مخطط أمني خاص بتطبيق إجراءات 
الحجر الصحي 

تطبيق  يف  بلعباس  سيدي  شرطة  مصالح  أمس  شرعت 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  التكميلية  اإلحترازية  اإلجراءات 
عبر  اجلزئي  الصحي  احلجر  قرارات  بتنفيذ  املتعلقة  املستجد 

مختلف شوارع وأحياء املدينة.
هذا املخطط األمني سخر لتنفيذه ما يناهز 500 شرطي من 
املراقبة  نقاط  وكذا  واملتنقلة  الراجلة  الدوريات  تكثيف  خالل 
عبر محاور الدوران ونقاط تقاطع الشوارع الكبرى للمدينة وعلى 
مستوى األحياء الشعبية، حيث مت تقييد حركة املشاة واملركبات 

بكل أنواعها.
هذا اإلجراء اخلاص لقي خالل يومه األول جتاوبا من طرف 
املواطنني الذين عبروا عن تعاونهم وتفهمهم خاصة أنه يرمي إلى 
كورونا  فيروس  تفشي  من  والوقاية  العامة  الصحة  على  احلفاظ 

.)covid-19( املستجد
رفيق.ف

بجاية 
فتح مخبر خاص بتشخيص فيروس 

كورونا
حلت مجموعة خاصة من الشخصيات على غرار البروفيسور 
املركزي  باستور  املعدية مبعهد  املختص يف األمراض  ايدير  بيطام 
إلى جامعة بجاية،من أجل تكوين فريق ألجل الشروع يف اقرب 

وقت ممكن يف القيام بتحاليل فيروس كورونا بجامعة بجاية.
وموازاة مع ما مت العمل به يف واليات أخرى، فسيتم الشروع 
حسب املعلومات املتوفرة لدينا يف تكوين مجموعة من األخصائيني 
هذه  التركيز يف  سيتم  األطباء،أين  من  عدد  وأيضا  البيولوجيني 
واكتشاف  التشخيص  يف  التقنية  الطرق  على  التكوينية  الدورة 
احلاالت املرضية املؤكدة احلاملة للفيروس أو املشتبه بها،يف الوقت 
لتجنيب  باملخبر  الصحية  السالمة  ظروف  مراعاة  فيه  يتم  الذي 
بعض  نوعية  من خالل  بالعدوى  اإلصابة  مخاطر  فيه  العاملني 

التجهيزات الطبية.
بـــلقاسم.ج

الوالئية  السلطات  مؤخرا،  حولت، 
الكائنة  الرياضات  متعددة  القاعة  ببومرداس 
للتبرعات  والئي  مخزن  إلى  الوالية  بعاصمة 
استحداث  مع  باملوازاة  كورونا،  جائحة  يف ظل 
مهمة  له  أوكلت  الذي  اخليرات  سبل  مجلس 
املستوى  على  التطوعية  اخليرية  األعمال  تأطير 
احمللي.أمر والي بومرداس »يحي يحياتن« مساء 
خصص  بالوالية  له  اجتماع  يف  أمس،  أول 

بالعمليات  اخلاصة  التنظيمية  التدابير  لدراسة 
التضامنية حملاربة جائحة كورونا بتحويل القاعة 
إلى مخزن والئي تصب فيه مختلف التبرعات 
من املواد الغذائية باختالف شعبها قبل توزيعها 
تقوم  بدورها  والتي  الوالية،  بلديات  على 
بتوزيعها على مستحقيها من العائالت املعوزة، 
باإلضافة إلى استحداث مجلس سبل اخليرات 
اخليرية  األعمال  ويؤطر  األئمة  يضم  الذي 

يحياتن  دعا  متصل  سياق  ويف  والتطوعية. 
االجتماع  حضروا  الذين  احملليني  املنتخبني 
املعوزة  للعائالت  االسمية  القوائم  توحيد  إلى 
لضمان  الوالية  بلديات  مستوى  على  وحتيينها 
على  االعانات  بتوزيع  التكفل  عمليات  جناعة 
مستحقيها حسب األولويات. وذلك بالتنسيق 

مع احلركة اجلمعوية اخليرية وممثلي األحياء.
سميرة مزاري

استحداث مجلس »ُسبل الخيرات« لتأطير األعمال الخيرية

مع كل ازمة جديدة تعصف باجلزائر يكون 
ابراهيم  الضحية  هو  واملعزول  الفقير  املواطن 
ظل  يف  معسكر  والية  القيطنة  ببلدية  املقيم 

انتشار هذا الوباء الفتاك.
معنا  ..يسير  بالهموم.  مثقلة  بخطوات 
»لبتر ابراهيم« الذي يسكن رفقة ابنائه الثالثة 
وزوجته عامل يومي بسيط عائلة اتعبها البؤس 
بنائه  يف  تعب  الذي  البيت  هذا  يف  واحلرمان 

ولكنه اصبح يتمنى هجرانه ليل نهار.
الدولة  من  ريفي  دعم  على  فعند حصوله 
اي  فضيلته  الى  الرجوع  على  وعمل  فرح 
العشرية  ابان  هجروه  ان  بعد  ويسكن  دواره 
وكما  بجانبه  يسكن  جار  له  ابراهيم  السوداء 
ولكن  الدار«  قبل  اجلار  »اشري  املثل  يقول 
ابراهيم كان العكس الن اجلار اصبح هو  عند 

اصبح  بسببه  حيث  العويصة  ومشكلته  همه 
يعاني من تلوث بيئي )ق.م( حيث انه ميلك 
,و  بيته  أمام  تقع  فواحدة  االغنام  من  زريبتان 
الثانية تقع وراء بيته مما جعله محاصر بالروائح 
عدم  يف  تسبب  مما  االغنام  نتيحة  الكريهة 
رمي  الى  باالضافة  لبيته  النقي  الهواء  وصول 
فضالت احليوانات امام منزله وتسبب هذا يف 
مرض تنفسي وحساسية )الطفاله شهادة طبية 
مرفقة( الطفاله واصبح همه يوميا زيارة االطباء 
اصبح  الصحي  واحلجر  الظرف  خذا  ولكن يف 
يوميا ينتظر وفاته احدهم من ضييق التنفس.

دائما  كانت  زوجته  انه  ابراهيم  لنا  صرح 
تذهب الهلهاوتاحذ اطفالها هروبا من الرائحة 
اما يف ظل انتشار الوباء فاصبح ملزمون باحلجر 
موتنا  هذا  االسرة  رب  قال  وكما  الصحي 

يف  الننا  املرض  عن  ابتعادنا  وليس  البطيء 
بيته  داخل  حتاصره  الرائحة  فاصبحت  وسطه 

والفضالت والقمامة خارج بيته.
كتابيا  الدائرة  رئيس  بلغ  انه  ايضا  وصرح 
النظافة  حفط  ومكتب  القيطنة  البلدية  ومير 

ولكن ال صوت سمع له. 
راسها  وعلى  املسؤولة  اجلهات  وناشد 
العاجل  التدخل  الوالئية واحمللية من  السطلت 
كارثة  من  أسرته  أفراد  حماية  اجل  من 
حقيقية، كما طالب بإيفاد جلنة حتقيق للوقوف 
وخاصة  املسجلة  واخلروقات  التجاوزات  على 
وان  البالد خاصة  به  متر  الذي  الظرف  يف هذا 
النظافة من اهم شروط هذا الوباء وكله أمل يف 

ان يسمع صوته ورفع الغنب عنه.
بلعالم بهيجة

»ابراهيم« يناشد السلطات إنقاذه من القمامة وقَت الجائحة
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أخبار السر ايا

بعد إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة »أوندا« عباس سعيد، وتعين نصيرة عيايشية على رأس 

الديوان، عادت المياه إلى مجراها رغم الحجر الصحي في زمن 
كورونا.

وبهذا الخصوص، كتبت المكلفة باالتصال كوثر بلعالية في منشور 
أتاحته على صفحتها فايسبوك، تقول: »بعد طول انتظار وترقب، 

وبعد ما وقع في فترة المدير بالنيابة السابق من تجاوزات وظلم في 
حقي، وبعد وقوف العديد من إطارات وزارة الثقافة وعلى رأسهم 

السيدة وزير الثقافة مليكة بن دودة وكذا من الديوان الوطني لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة والعديد من الفنانين والكتاب واألصدقاء 
من اإلعالميين في مختلف وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة، أود أن 
أبلغ الجميع بأنه تم إعادة االعتبار لي وتم استرداد حقوقي كإطار في 

الديوان«.

أعلنت شركات »ترست الجزائر« 
) ترست هولدينغ، ترست بنك 

الجزائر، ترست الجزائر للتأمين 
وإعادة التأمين، ترست ريل استيت 

(، عن تقديمها ِهبة تتمثل في 
سيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث 

الوسائل الطبية، أسّرة، تجهيزات 
متطورة خاصة بالتنفس االصطناعي 
ومعدات طبية أخرى مختلفة، وذلك 
في ظل الظرف الصحي غير العادي 

الذي تمر به البالد المتمثل في جائحة 
»كوفيد - 19 »، مؤكدة تضامنها مع 

الشعب الجزائري.

دعا المتابع للشأن السياسي المقيم بالسويد رياض 
بن وادن إلى الموازنة في تقديم القراءات، خاصة في 
ظل المرحلة الحالية، موضحا أن رفع اآلذان في مدينة 
في دولة أوروبية ليس بالظاهرة كما يسميها البعض، 
مخالفا القراءات التي أعطت لها طابع وكأن الغرب 
على مشارف الدخول في اإلسالم واالعتراف بأنهم - 
أي األوروبيين- كانوا في ضالل مبين، وبأن فيروس 
كورونا هو الذي أعادهم لدين هللا أفواجا، وأرغمهم 
على االعتراف به كدين حق، موضحا أن الفيروس 
خلق نوعا من الذعر والخوف واإلحباط لدى الجالية 
المسلمة، فسمحت السلطات برفع اآلذان دون المرور 
على اإلجراءات البيروقراطية الطويلة، وذلك من أجل 
خلق نوع من الهدوء والسكينة والتضامن وإدخال 

الفرح والسرور في قلوب أصحاب الديانة اإلسالمية، 
كما هو مسموح للكنيسة بدق أجراسها.

تمكن شاب جزائري من ابتكار كمامة تساعد صاحبها على 
يِد بجميع التعليمات الخاصة بالتباعد االجتماعي، التي  التقُّ
يوصي بها األطباء من أجل تجب اإلصابة بفيروس كورونا.

وقال الباحث الشاب فوزي برحمة، المنحدر من والية 
مستغانم، في تصرحات أدلى بها لإلذاعة الجزائرية، إن 
الكمامة التي اخترعها »موجهة بشكل خاص للطواقم 

الطبية التي تعمل في الظروف الخطرة«.

أطلق الفنان فادي طلبي أغنية جديدة بالتزامن 
 ،،»Hey« مع الحجر الصحي، تحت عنوان
كتب كلماتها ولحنها، موضحا أنها جاءت 

من وحي الحجر الصحي والظروف العالمية 
الحالية في عز أزمة كورونا، ودعا من خاللها 
لالطمئنان على الجميع، مقابل الرضا بالقضاء 

إلى جانب احترام توصيات المختصين.
ويقول الفنان في مطلع أغنيته، »مرجبا، كيف 
حالك وأنت في المنزل؟ وكيف هوشعورك في 
الحجر؟ وختمها بقوله: »العمر يحلو بالرضا 

.. الوقت الصعب قد مضى .. ارَض دوما 
بالقضا .

»ترست«.. لإلسَعاف الِطبي!

ُمرافعٌة ذاتية! 

»HEY«.. العمُر َيحلو بالرضا!

رُد اعتباٍر 
وإحقاُق 

حٍق!

تضامٌن.. وليس َتوبة!

قررت النقابة الجهوية للمحامين )فرع تلمسان( تقديم 
إعانات للمحامين مقدرة بـ 20000، تقتطُع من صندوق 

الدمغة. وأوضح البيان الموقع من طرف النقيب بن 
عيسى حاج الطيب أنه في ظل الظروف الحالية واقتراب 
شهر رمضان الفضيل، وفي ظل طول أمد توقف العمل 
القضائي، تقرر منح إعانة مالية من صندوق الدمغة، 

تقدر بـ 20 أف دج، لجميع المحامين المسجلين بالجدول 
الكبير للمنظمة، مضيفا أن الظروف االستثنائية استدعت 

تفعيل صندوق اإلغاثة الخاص بالمنظمة.
في المقابل، دعا الراغبين بالمساهمة لإلقبال على العمل 

ودعم الزمالء.

َكَمامات آِمرٌة ناهَية!َكَمامات آِمرٌة ناهَية!
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تفاديا لتفّشي وباء كرونا القاتل

تنفيٌذ »تاٌم« لقراِر الَحجر 
حي الُجزِئي  بتمنراست الصِّ

احمد كرزيكة

وقد بدت شوارع املدينة يف أولى ايام تطبيق 
ماعدا  واحلركة،  املارة  من  خالية  القرار  هذا 
دوريات كبيرة للشرطة وحواجز أمنية يف الطرقات 

يف مشهد يختلف عما هو معتاد.
ومت وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك من قبل 
الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح األمن الوالئي 
االختصاص  إقليم  حسب  الوالية  كامل  عبر 
حاملي  باستثناء  والتجمعات  التنقالت  ملنع 
التراخيص، وأبدى املواطنون وعيا كبيرا بخطورة 
»فيروس كرونا« ال سيما بضرورة االلتزام بإجراء 
احلجر املنزلي اجلزئي حيث بدت الشوارع خالية 
بحوالي نصف ساعة  وأغلقت احملالت  املارة  من 
السابعة  من  القرار  هذا  سريان  فترة  دخول  قبل 
مساء إلى غاية السابعة من صباح اليوم املوالي، 
ونوه بعض الناشطني وأفراد املجتمع املدني بهذه 
االستجابة من قبل املواطنني حيث ذكر البعض 
جلريدة أخبار الوطن أنهم : »ملسوجتاوبا كبيرا من 
بخطورة  وعيهم  على  دليل  وهذا  املواطنني  قبل 

الوضع«.
عابدين  بادي  السيد  لنا  اكد  ما  وحسب 
ملكافحة  للودادية  الوالئي  املكتب  رئيس 
متنراست  بوالية  املواطنني  أن  األفاتاإلجتماعية 
املنزلي خالل  احلجر  ولقي  وعيهم  أبانوا عن  قد 
مثمنني  هؤالء  ادى  كبيرة  إستجابة  األول  اليوم 
الساعة  حالة حلد  وال  بها  تسجل  لم  الوالية  أن 

جميع  يناشد  أنه  املتحدث  نفس  وأضاف 
بالتعليمات  يلتزموا  أن  الشباب  املواطنني خاصة 
الصادرة من السلطات األمنية ويساهموا يف نشر 
بهذا  اإلستهانة  وعدم  اجلميع  اوساط  يف  الوعي 

الوباء
وذكر بعض املواطنني الذين ألتقتهم اجلريدة 
أنهم  اجلزئي،  الصحي  احلجر  فترة  دخول  قبيل 
إلتزموا مبحض إرادتهم باحلجر املنزلي الذاتي أيام 
قبل صدور القرار، مؤكدين من جهة أخرى على 
التام  االلتزام  على  أبناءهم  حث  يف  األباء  دور 
األحياء  بعض  يف  خاصة  اجلزئي.  احلجر  بقرار 

التي تشهد حركة كبيرة من طرف هؤالء ال سيما 
وان األطفال يف عطلة مدرسية ومن جهة أخرى 
ودعما لألنشطة التحسيسية حول الوقاية من هذا 
مديرية  دعت  اجلزئي،  باحلجر  وااللتزام  الوباء 
الشؤون الدينية واألوقاف لوالية متنراست جميع 
احلجر  توقيت  واحترام  اخلروج  بعدم  املواطنني 
الصحي وقد ذكرت حسب موقعها يف الفايسبوك 
يعني  للحجر  إحترامهم  وعدم  الناس  خروج  ان 
األبواب  على  ورمضان  املساجد  غلق  إطالة 
إال  الكالم  ولن يعي هذا  أنفسكم  فأتقوا اهلل يف 

األشخاص املتعلقني باملساجد. 

القت تدابير الحجر الصحي الجزئي، التي أقرتها السلطات العليا للبالد بوالية تمنراست، على غرار عدد من واليات الوطن، المندرجة 
في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كوروونا، استجابًة »تامة« من طرف المواطنين.

ببرج باجي مختار 
حل  81 عائلة من الَبدِو الرُّ
تستفيد من اإلعانات الغذائية 
برج  املنتدبة  بوالية  للتضامن  اجلوارية  اخللية  باشرت 
باجي مختار بخرجة ميدانية إلى منطقة اخلمسني قصد القيام 
جراء  واملتضررة  والفقيرة  املعوزة  للعائالت  إحصاء  بعمليات 
تدابير احلجر الصحي واملنزلي للتصدي للوباء كورونا املستجد 

فضال عن توزيع مساعدات غذائية عليها.
 وعن هذه اخلرجة التي متت بالتنسيق مع رئيس الدائرة 
والهالل األحمر اجلزائري إلى جانب بعض اجلمعيات الفاعلة 
يف برج باجي مختار يقول بن السيحمو رئيس هذه اخللية أن 
البدو  لسكان  اجلوارية  اخلرجات  إطار  تندرج يف  العملية  هذه 
الرحل يف املناطق النائية وأضاف ذات املتحدث جلريدة أخبار 
عليها  توزيع  مت  عائلة   81 قرابة  استهدفت  العملية  أن  الوطن 
العجائن  غرار  على  االستهالك  واسعة  غذائية  مساعدات 
مواد  وكذا  والشاي  والنب  والسكر  والزيت  املجفف  واحلليب 
منظفة باإلضافة إلى حتسيس هذه العائالت من خطورة هذا 
الوباء والتقيد باتباع طرق الوقاية. كماأشار بن السيحمو إلى 
احمللية  اجلماعات  مع  بالتنسيق  ستتم  مماثلة  عمليات  وجود 
برج  منطقة  أخرى يف  مناطق  إلى  املدني  املجتمع  وجمعيات 

باجي مختار.
عبد اهلل مجبري

األغواط
مدرسة قرآنية تتعرض 

لعملية سطو 
سيدي  بلدية  مساجد  بأحد  قرآنية  مدرسة  تعرضت 
مواد  من  كمية  استهدفت  سرقة  لعملية  باألغواط  مخلوف 
البناء من طرف شخص عمره  التي تستخدم يف  السيراميك 
وإسترجاع  الشرطة  مصالح  طرف  من  توقيفه  مت  سنة   )45(
كمية مواد البناء املسروقة التي كانت مخبأة يف مسكنه وبعد 
إحالة ملف القضية على جلسة املثول الفوري،أصدر يف حقه 

وكيل اجلمهورية أمر إليداعه يف احلبس املؤقت.
نورين عبدالقادر

سكان الظل يطالبون 
بدوريات طبية وصيدليات 

متنقلة
من  األغواط  ببلديات  النائية  املناطق  سكان  يواجه 
وتوفير  صحيا  ومتابعتهم  مرضاهم  عالج  يف  كبيرة  صعوبات 
األدوية لهم خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة واألطفال 
فرضها  التي  االستثنائية  الظروف  ظل  يف  احلوامل  والنساء 

انتشار وباء كورونا.
»انهم  الوطن  اخبار   « مع  لقاء  يف  محدثونا  قال  و 
املصحات  بها  تتواجد  التي  املدن  عن  معزولني  شبه  أصبحوا 
حركة  ونقص  النقل  وسائل  توقيف  بسبب  والصيدليات 
املركبات واإلجراءات الصارمة التي اتخذتها املصالح الصحية 
هذا  انتشار  لتفادي  واالحتكاك  التجمعات  من  للتقليل 
طبية  دوريات  بتخصيص  السلطات  هؤالء  ويناشد  الداء.، 
املرضى  ومتابعة  الصحي  وضعه  لتشخيص  متنقلة  وصيدلية 

ومتكينهم من اقتناء األدوية الضرورية
نورين عبدالقادر

مخابر جامعية تنتج 
محاليل التعقيم

كلية  مخابر  بادرت  الوقائية  الصحية  املبادرات  إطار  يف 
مع  بالتنسيق  ثاليجي  عمار  بجامعة  البيولوجيا  وقسم  الطب 
كمية  بتحضير  عجيلة  بن  احميدة  االستشفائية  املؤسسة 
واملستخدمني  الطبية  لفائدة األطقم  املعقم  احمللول  معتبرة من 
من  للتكثيف  الوطني  املجهود  يف  للمساهمة  باملصحات 

االجراءات الوقائية للتصدي لوباء فيروس كورونا. 
نورين عبدالقادر

الوادي

طوابيُر الحليب تهدد بتفشي الجائحة
من  املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  أزَمت 
والية  بلديات  عبر  األكياس  حليب  ندرة  أزمة 
املادة  بهذه  متوينها  أقتصر  أن  بعد  أكثر،  الوادي 
الوالية  يف  املوجودتني  امللينتني  على  األساسية 
 30 بودرة ال تسد إال  إلى  لهما  واللتان ال تعطى 
يف املئة من حاجيات 900 ألف ساكن يف والية 
الوادي، ماد دفع بالعديد من السكان واجلمعيات 
بتوجيه نداء لوالي الوالية ووزير التجارة، حلل هذا 
اإلشكال فورا، قبل أن حتل الكارثة بسبب طوابير 

احلصول على احلليب. 
والي  واملواطنني  اجلمعيات  عديد  ودعت 
العاجل  التدخل  إلى  التجارة  ووزير  الوادي، 
بكل  احلليب  مادة  على  احلصول  من  ومتكينهم 
يف  يصطفون  جعلهم  وعدم  ويسر،  سهولة 
انتشار  يف  يسهم  ما  ومكتظة،  طويلة  طوابير 
رئيس  من  مراسيم  وأنها  كورونا، خاصة  فيروس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون حتذر من جتمع أكثر من 
شخصني، وذلك يف إطار الوقاية من تفشي الوباء 
املواطنني  عديد  وقال  العدوى.  الشديد  الفتاك 
يفهموا  لم  أنهم  الوطن  ألخبار  الوادي  والية  يف 
بعد سبب هذه األزمة املتواصلة يف مادة احلليب 
منذ بداية السنة اجلارية، وتسأل عدد منهم عن 
الوالية مع وجود هذه  جدوى وجود مصنعني يف 
استغاثة  نداء  املتواصلة من شهور. ووجه  األزمة 
لوزير التجارة كمال رزيق من أجل التدخل وحل 

وباء  إنتشار  يف  سببا  تكون  قد  التي  األزمة  هذه 
ندرة  بسبب  عقابه  يحمد  ال  ما  يقع  وقد  كورونا 
مصنعي  مسيرا  جهتهما  من  احلليب.   مادة 
أنهما  الوادي،  والية  يف  املبستر  احلليب  إنتاج 
باملصنعني  املوجدة  االنتاج  خطوط  خالل  ومن 
كل  حاجيات  وتلبية  اإلنتاج  مضاعفة  ميكنهما 
سبب  لكن  سهولة،  بكل  الوادي  والية  سكان 
عدم  إلى  األولى  بالدرجة  يرجع  احلليب  ندرة 
الكوطة   « نظام  ضمن  لهما  املقرر  الكمية  كفاية 
سائل  إلنتاج  املوجه  احلليب  مسحوق  من   «
املصنعني  منها  يستفيد  والتي  األكياس  حليب 
إذ  الوادي،  والية  يف  احلليب  بإنتاج  اخلاصني 
من  فقط   %  30 حوالي  إال  حاليا  تغطي  ال 
أن  التجارة  وزارة  تقدرها  التي  الوالية،  حاجيات 
95 ألف كيس  توفيرها لساكنها، حوالي  يلزم  ما 
التنظيم املعمول به  أنه وبناء على  يوميا، وأضافا 
الوطني  الديوان  فإن  احلليب،  وتوزيع  صناعة  يف 
املصنعني  مد  عليه  يتوجب  ومشتقاته  للحليب 
لوادي  يصل  الذي  لكن  يوميا،  الكمية  بهذه 
ألف   30 سوف من مسحوق ال يكفي إال لصنع 
كيس يوميا، لتبقى 65 ألف كيس يوميا مسجلة 
الوالية  سكان  تغطيته  عدم  من  يتضرر  كعجز، 
خاصة البلديات البعيدة عن عاصمة الوالية على 
غرار بلدية دوار املاء احلدودية مثال، والتي يندر أن 
وعندما  املدعم  األكياس  جتد يف محالتها حليب 

مبقدمها،  أنفسهم  يهنئون  األهالي  فإن  تصل 
ورغم إقرار ديوان احلليب ومشتقاته لكميات من 
احلليب املنتجة من امللبنات العمومية يف واليات 
الوادي،  والية  لصالح  وسطيف  باتنة،قسنطينة 
قبل  ضئيلة  بكميات  يصل  كان  ذلك  أن  إال 
منذ  أبدا  يصل  يعد  ولم  اجلديدة،  السنة  بداية 
بداية السنة إال نادرا وانقطع متاما منذ بداية شهر 
مارس مع تفشي وباء كورونا، ومعلوم أن نقل مادة 
أساسية كاحلليب يستنزف من اخلزينة العمومية 
السلع  لنقل  الدولة  دعم  بعنوان  إضافية  مبالغ 
يكلف  ما  وهو  اجلنوب،  واليات  نحو  األساسية 
1.5 دج إضافية للكيس الواحد بحكم أن الدعم 
املقرر يف هذا اخلصوص يقدرب3 دنانير عن كل 
كيلومتر للقنطار الواحد ومسافات بعض امللبنات 
تصل إلى نحو 500 كيلومترا، كتلك التي تتواجد 
مبدينة قسنطينة مثال ليحصل الناقل بعدها على 
3 ماليني سنتيم كدعم خاص بالنقل، ولإلشارة 
من  كيس   2000 إلنتاج  يكفي  املبلغ  هذا  فإن 
احلليب، كما أن هذه الكميات التي كانت تصل 
الوادي من واليات أخرى ذات نوعية رديئة وكثيرا 
بسبب  املواطنني  من  احتجاج  محل  كانت  ما 
ضعف تركيزها بحسب جمعية حماية املستهلك 
بالوادي، ويرجع ذلك بحسب تقارير للجمعية إلى 
أن عددا من املالبن تقوم بضخ الكميات البعيدة 

عن الرقابة، إلى خارج الواليات املتواجدة بها. 
رشيد شويخ
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العرش  بئر  بلدية  شباب  أحد  هو 
ومناجير  سطيف،  والية  شرقي  الواقعة 
كانت  الذين  من  وواحد  البلدية،  فريق 
فيروس  مواجهة  يف  قوية  اإلرادة  لهم 
كورنا، الذي استطاع بفضل حتديه وإرادته 
الوباء،  هذا  يتغلب على  أن  القوي  وإميانه 
العقد  يف  اهلل  جاب  جمال  السيد  إنه 
أصيب  كيف  وملعرفة  العمر،  من  الثالث 
فعله وفعل  ردة  الشاب وكيف كانت  هذا 
معه  أجرينا  عليه  تغلب  وكيف  عائلته 

احلوار اآلتي: 

 هل لنا أن نعرف وضعك اآلن بعد 
خروجك من املستشفى؟

هلل،  احلمد  اآلن  الصحية  وضعيتي 
فأنا بني أهلي وعائلتي سليما معافى، أنا 
يف صحة جيدة ويف حتسن مستمر وأستطيع 
أن حالتي أصبحت مثلما كانت  أقول  أن 
من قبل بعدما شفاني اهلل تعالى من هذا 

الوباء.

هل لك أن حتدثنا عن إصابتك 
بهذا الفيروس ، وكيف شعرت 

باإلصابة؟
بعد  كان  الفيروس  بهذا   إصابتي 
منت  2020على  مارس   15 يوم  عودتي 
أنا  لبلدي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
وزوجتي قادمني من مدينة ليون الفرنسية 
رجوعنا  موعد  يكن  لم  أنه  من  بالرغم   ،
تذكرة  أخذنا  الوباء  انتشار  وبعد  أننا  إلى 
إلى  وبوصولنا  للجزائر،  وعدنا  احتياطية 
درجة  وقياس  بفحصنا  قاموا  ليون  مطار 
به يف مطار  قاموا  احلرارة، ونفس اإلجراء 
اجلزائري الدولي، وبعد خروجنا من املطار 
ال  أن  منه  فطلبت  ينتظرني  أخي  لقيت 
يصافحني احتياطيا بالرغم من أننا كنا يف 
وضعية جد عادية ومبجرد وصولنا جلست 
أن  يجب  ال  لها  قلت  زوجتي  مع  أدردش 
البيت وأن نعمل حجر صحي  نخرج من 
خرجت  املوالي  اليوم  ويف  يوما،   15 ملدة 
التقيت  احلوائج  بعض  لقضاء  املنزل  من 
أال  منه  أطلب  واحد  وكل  بأصدقائي 
يصافحني، ومنهم حتى من خاف مبجرد 
من  بالرغم  فرنسا،  يف  كنت  أني  علمه 
والقفاز، ويف نفس  باملعقمات  أنني كنت 
اليوم بالليل انتابتني حرارة شديدة وسعال 

بدكتور  اتصلت  املوالي  اليوم  ويف  جاف 
واقترحت  بحالتي،  وأخبرته  لي  صديق 
عليه الذهاب للمستشفى فقال لي ال داعي 
موسمية،  انفلونزا  مجرد  فهذه  للذهاب 
املنزل،  من  اخلروج  عدم  مني  وطلب 
به  فاتصلت  الوضع حدة،  زاد  املساء  ويف 
وأخبرته أنني متوجه إلى مستشفى العلمة 
فحصتني الدكتورة وقالت لي نفس كالم 
سوءا  حالتي  وازدادت  الدكتور،  صديقي 
وعشت جحيما يف مساء اليوم، من ارتفاع 
التنفس  درجة احلرارة والسعال وضيق يف 
فقالت  املستشفى  إلى  أخرى  مرة  وعدت 
يف  الصحي  احلجر  يف  نضعك  اآلن  لي 
جناح األمراض املعدية، يف انتظار صدور 

التحاليل. 

كيف عشت حلظات انتظار نتائج 
التحاليل؟

البقاء  الدكتورة  مني  طلبت  بعدما 
نتائج  أن  لي  وقالت  الصحي،  احلجر  يف 
من  ساعة   48 بعد  ستظهر  التحاليل 
معهد باستور، وبقيت ومرت اليوم الثاني 
وأنا  النتائج،  ظهور  دون  والرابع  والثالث 
اليوم  إلى  لها  يرثى  نفسية  حالة  أعيش 
شيء،  كل  يف  الشهية  فقدت  السادس، 
تظهر  الكورونا  فيروس  أعراض  وبدأت 

علي كالسعال احلاد واجلاف، االسهال، 
كانت  أيام  ستة  وبعد  مرتفعة،  حرارة 

نتائج التحاليل إيجابية. 

كيف تلقيت خبر إصابتك 
بالوباء، وكيف كانت حالتك؟

االنتظار،  من  أيام  ستة  بعدما 
كانت  التي  التحاليل  نتائج  ظهرت 
بشكل  النتيجة  استقبلت  إيجابية، 
عادي ألنني كنت متوقع ذلك، بكيت 
هلل  أمري  سلمت  وبعدها  األمر  أول  يف 
وما  بيده  األمر  هذا  أن  موقنا  عزو جل، 
وبالرغم من حالتي كانت  باليد حيلة، 
بارتياح  أحسست  أنني  إال  البينني  بني 
بدأت  حالتي  وأن  كبير، خاصة  نفسي 

يف  احلرارة  درجة  بدأت  حيث  تتحسن، 
االنخفاض ورجوع شهيتي لألكل.

كيف كان وضع عائلتك إثر 
سماعهم اخلبر؟ 

جزائرية،  عائلة  أي  كان  وضعهم 
دخولي  ومنذ  كورونا،  بوباء  ابنها  أبتلي 
وكانت  كبيرة  حيرة  يف  كانوا  املستشفى 
أمي  خاصة  للجميع  بالنسبة  صدمة 
من  يرفعون  كانا  فوالداي  وزوجتي،  وأبي 

أحس  كنت  أنني  من  بالرغم  معنوياتي 
وقع  التي  زوجتي  وكذا  علي،  بخوفهم 
عليها اخلبر كالصاعقة، والتي وقفت إلى 
جانبي هي األخرى بالرغم من أنها بقيت 
عاملة  يوما،   12 ملدة  املنزل  يف  لوحدها 

احلجر الصحي لوحدها.

كيف تعامل معك الفريق الطبي؟ 
هل رفع من معنوياتك؟

مبستشفى  الطبي  الطاقم  كل  بالفعل 
جانبي  إلى  وقف  بالعلمة،  صروباخلثير 
إلى جانب كل األشخاص الذين كانوا يف 
احلجر الصحي، بداية من مدير املستشفى 
لنا  يدعون  فكانوا  به،  عون  آخر  إلى 
ويطلبون منا الدعاء لهم أيضا، وكانوا معنا 
معنوياتي  وترتفع  معنوياتنا،  من  ورفعوا 
ولكل  املواطنني  دعاء  أقرأ  عندما  أكثر 
صفحات  عبر  الفيروس  بهذا  املصابني 
وسائل التواصل االجتماعي، جزاهم اهلل 

كل خيرا.

بعد إعادة التحاليل هل كنت 
تتوقع أن تكون النتيجة سالبة؟ 

وكيف عشت اللحظة؟
 بالنظر للتحسن الذي بدأ يظهر علي، 
نعم كنت أتوقع أن تكون النتيجة سلبية، 
حيث وبعد خمسة أيام من ظهور التحاليل 
أخبرتني الدكتورة التي كانت تعاجلني بأن 
الدموي  تتحسن، فضغطي  بدأت  حالتي 
بالنسبة  الشيء  نفس  وكذلك  حتسن 
اآلن  يجب  بأنه  وقالت  السكري،  لنسبة 
إرسالها  مت  وبالفعل  أخرى  حتاليل  اجراء 

واتصلت  النتائج،  وظهرت  قسنطينة  إلى 
بي الدكتورة وأخبرتني أن نتائج التحاليل 
سلبية وأن أحضر نفسي ملغادرة املستشفى، 
وأحسست  توصف،  ال  فرحتي  فكانت 
بأنني ولدت من جديد وعادت لي احلياة، 
وهو نفس شعور كل الذين عرفوا بشفائي، 
أكمل  أنا  واآلن  املستشفى  من  وخرجت 
وفرحتي  منزلي،  داخل  الصحي  احلجر 
أو  شخص  أي  أصافح  لم  أنني  الكبيرة 

كنت سببا يف انتشار الفيروس.

ماهي الرسالة التي يوجهها جمال 
إلى الشعب اجلزائري؟

الذين  احلوار  هذا  على  أشكركم  أوال 
تساهمون من خالله بنشر الوعي يف أفراد 
إلى  وقف  من  كل  أشكر  كما  املجتمع 
خالله  من  وأثمن  احملنة،  هذه  يف  جانبي 
من  اجلميع  بها  يقوم  التي  املجهودات 
اخلطير  الفيروس  هذا  انتشار  تنجب  أجل 
أوجهها  ورسالتي  املجتمع،  أوساط  يف 
باحلجر  يلتزموا  لم  الذين  املواطنني  إلى 
جدا  خطير  األمر  أن  لهم  وأقول  املنزلي، 
وزارة  تعلميات  واتبعوا  به،  تستهينوا  فال 
اهلل،  اتقوا  املتهور  للشباب  وأقول  الصحة 
على  خافوا  أنفسكم  على  تخافوا  لم  إذا 
أرواحهم  ألن  السن  كبار  وعلى  أوليائكم 
أمانة يف أعناقكم، ودعائي بأن يشفي اهلل 
كل املصابني بهذا الفيروس اخلطير واخلطير 
األشخاص  بأرواح  هتك  الذي  جدا 
حاليا  انتشاره  لتفادي  الوحيدة  والوسيلة 
املنزلي  يف ظل عدم وجود لقاح هو احلجر 
بني  السريع  التنقل  يف  جبارة  قوة  له  ألن 

األشخاص.

»أخبار الوطن« زارته ونقلت معاناته مع فيروس كورونا

َجمال.. شاٌب صارَع »ُكوفيد 19-« 
وكاَبد آالَمه الُمّرة

 لم يكن الشاب جمال جاب اهلل يعتقد يوما أنه سيصاب بالفيروس القاتل ، فاإلجراءات الوقايئة 
واالحترازية التي كان يواظب عليها لم تجِد نفعا للحيلولة دون تفشي الوباء في محيطه حتى أصيب 

بالعدوى، لكنه تمكن من مجابهة المرض، ليخرج منه سالما متعافيا ، وهاهو يحكي لـ »أخبار 
الوطن« تجربته مع المرض وآالمه وكيف شفي منه.

ِعشت جحيًما وأنا أنتظُر نتائَج التشِخيص  	
خبُر اإلصابة نزَل كالَصاِعقة على عائلتي 	
قوا اهلل في أولياِئكم 	 اِفُض للحجر.. اتَّ ها الّشباُب الرَّ  أيُّ
 الَفيروس خطير جدا والوسيلُة الوحيدة لتفاديِه الحجُر الَمنِزلي 	
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 ستوجه لتحضير الرياضيين ألولمبياد طوكيو 

عم ر االحتفاَظ بمنِح الدَّ اللَّجنُة األولمِبّية الجزاِئرّيُة تقرِّ

القسم الرياضي

األوملبي  التحضير  جلنة  وأكدت 
باللجنة األوملبية »يف ظل قرار اللجنة 
األوملبية الدولية بتمديد برنامج املنح 
فإنه  بالرياضيني،  اخلاصة  األوملبية 
للرياضيني  املوجه  الدعم  سيتواصل 
األوملبياد  إجراء  غاية  إلى  اجلزائريني 
غاية  إلى  أمكن  وإن   ،2021 يف 
2022 حني إجراء األلعاب املتوسطية 

بوهران«.
أوملبياد  إلى  التحضير  إطار  ويف 
الرياضيون  يستفيد  طوكيو2020، 
اجلزائريون من 10 منح تهديها اللجنة 
تقدمها  منح   7 الدولية،  األوملبية 
األوملبية  الوطنية  اللجان  جمعية 
اإلفريقية و4 من طرف اللجنة الدولية 
احلصة  أن  غير  املتوسطية،  لأللعاب 
املنح تعتمد على خزينة  الكبرى من 
اللجنة األوملبية اجلزائرية، وفق نفس 

املصدر.
الهيئة »إلى حد اآلن،  وأضافت 
منحة  طلبوا  الذين  الرياضيني  كل 
عليها.  حتصلوا  احتادياتهم  بواسطة 
يتقدموا  لم  من  دوما  هناك  لكن 
من  بالرغم  منحهم،  من  لالستفادة 
جلنة  قبل  من  املتكررة  االتصاالت 

التحضير األوملبي«.

األوملبية  باملنح  الفوز  وانطلق 
 ،2017 سنة  اجلزائريني  للرياضيني 
من  العدد  ارتفع  السنوات  مرور  ومع 
لفائدة رياضيني  104 منح،  إلى   40

يتوزعون على حوالي 20 احتادية.
اجلزائريني  الرياضيني  عدد  وبلغ 
قبل  طوكيو  أوملبياد  إلى  املتأهلني 
مجموع   ،2021 عام  الدورة  تأجيل 
رياضات،  تسع  من  ينحدرون   ،21

التأشيرة  آجال كسب  تبقى  يف حني 
األوملبية مفتوحة.

 1600 من  أكثر  أنه  لإلشارة 
جلنة   185 من  ينحدرون  رياضي 
الفريق  عن  فضال  أوملبية،  وطنية 
شكلته  الذي  لالجئني  األوملبي 
يستفيدون  األوملبية،  الدولية  اللجنة 

من منحة التضامن األوملبي.
أوملبياد  وبخصوص 

باملائة   57 حجز  مت  طوكيو2020، 
مختلف  يف  التأهيليات  مقاعد  من 
الرياضات. يف بعض احلاالت، يقدم 
األوملبية،  الوطنية  اللجان  إلى  املقعد 
للرياضي  متنح  أخرى  حاالت  ويف 
األوملبي،  للميثاق  وطبقا  مباشرة. 
بحق  األوملبية  الوطنية  اللجان  حتتفظ 
يف  ميثلونها  الذين  الرياضيني  اختيار 

دورة طوكيو.

رئيس االتحادية الجزائرية للسباحة.. بوغادو:
 أدعو السّباحين إلى زرع األمل في المجتمع 

االحتادية  رئيس  دعا 
محمد  للسباحة،  اجلزائرية 
السباحني  بوغادو،  حكيم 
القيم  بث  إلى  اجلزائريني 
األمل  وزرع  للرياضة  اإلنسانية 
يف املجتمع، من أجل االنتصار 
على جائحة كورونا فيروس التي 
قاطبة،  والعالم  اجلزائر  هزت 
العاملي  اليوم  مبناسبة  وذلك 
أجل  من  للرياضة  السابع 
املصادف  والسالم،  التنمية 

للسادس أفريل.
رسالته  بوغادو  واستهل 

التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لالحتادية على الفايسبوك »على غرار احلركة 
الرياضية الدولية، يحيي االحتاد اجلزائري للسباحة اليوم العاملي السابع للرياضة 
من أجل التنمية والسالم. ويحتفل سباحونا مبعية رياضيي العالم بهذا احلدث 
يف ظرف خاص جراء انتشار جائحة كورونا فيروس، وهو ما أثر على سيرورة 
الرزنامة السنوية للمنافسات وعلى البرامج التحضيرية. ونحن ندرك متام اإلدراك 

كل ما ميثله ذلك من تضحيات بالنسبة لرياضيينا ومدربيهم«.
»كلنا  قائال  رياضييه  مخاطبا  الفيدرالية  الهيئة  يف  األول  الرجل  وأضاف 
التواصل  عبر شبكات  ملواطنينا  بها  بعثتم  التي  والتوعية  الدعم  برسائل  فخر 
االجتماعي. فالسباق ال يتوقف ملجرد أن املسابح مغلقة. بعيدا عن املنافسة 
القيم اإلنسانية  أكثر من أي وقت مضى لبث  اليوم  أنتم مدعوون  الرياضية، 
التزام  نحيي  املجتمع،  يف  لألمل  وزرع  وتعاون  وتضامن  وحدة  من  للرياضة 
أسرة السباحة بأكملها لتحقيق النصر على الوباء وجعل احلياة تنتصر«. وأكد 
النفسية  السالمة  على  احلفاظ  علينا  ميلي  األساسي  »واجبنا  التزامه  املسؤول 
وسالمة  لصون صحة  املناسبة  اإلجراءات  تطبيق  عبر  للرياضيني،  واجلسدية 

السباحني واملدربني واألعضاء واملوظفني واملتطوعني«.
ويف األخير، طالب حكيم بوغادو، الذي يحمل كذلك قبعة رئيس االحتاد 
وهو  صورهم  إلرسال  الوطنية  السباحة  عائلة  أفراد  جميع  للسباحة،  املغاربي 
يحملون الفتة مكتوب عليها »سلم ورياضة« لتشكيل ألبوم صور ثري، مبناسبة 

إحياء اليوم العاملي السابع للرياضة من أجل التنمية والسالم.

داو،  فو  فيات  للفوفينام  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  كشف 
من  للعديد  رعاية  ملفات  قدمت  هيئته  أن  جواج،  محمد 
املؤسسات العمومية واخلاصة بهدف متويل النشاطات الرياضية 

لالحتادية، إال اننا »لم نتلق حلد اآلن أي رد«.
وزارة  لنا  تقدمها  التي  السنوية  »االعانة  جواج  وأكد 
بإرسال ملفات  الغرض. قمنا  لم تعد تفي  والرياضة  الشباب 
لتمويل  واخلاصة  العمومية  املؤسسات  من  العديد  الى  رعاية 
فيات  للفوفينام  الوطني  املنتخب  ومساعدة  الرياضية  نشاطاتنا 
فو داو يف تنقالته للخارج، اال اننا لم نتلق حلد اآلن أي رد.« 
الرعاية  طلب  رفض  املؤسسات  هذه  من  »البعض  وأضاف 
يفي  يعد  لم  الوصاية  إياه  متنحنا  الذي  املالي  الغالف  نهائيا. 
الغرض، لهذا السبب شاركنا مؤخرا يف بطولة العالم بكمبوديا 
لم  الشابة  املواهب  وحتى  واملدربني  املصارعني  من  عدد  بأقل 
نعاني  الذي  األساسي  املشكل  وهو  دولية  منافسة  أي  حتضر 
-على  اجلزائري  فو  فيات  الفوفينام  وأهدى  اآلن.«  حتى  منه 
مدار السنوات األخيرة- عدة تتويجات عربية وافريقية ودولية 
للرياضة الوطنية، حيث نال املرتبة االولى يف املهرجان الدولي 
لكأس السفير الفيتنامي بشرم الشيخ مبصر، شهر أكتوبر املاضي 
والبطولة العربية لألندية البطلة التي جرت يف أغسطس 2019 
القتالي  الفن  لهذا  الوطني  الفريق  توج  كما  بتونس.  بجربة 
باللقب  باملغرب  املنصرم  ديسمبر  يف  األصل،  الفيتنامي 
االفريقي واملركز الثالث يف بطولة العالم بكمبوديا، ناهيك عن 

املشاركات املشرفة يف الدورات الدولية األخرى.
افريقيا  الرياضة  هذه  ممارسة  انتشار  مدى  عن  سؤال  ويف 
وعربيا، قال جواج، وهو رئيس االحتاديتني االفريقية والعربية 
انعدام  من  تشتكي  االفريقية  االحتادات  ان  »رغم  للفوفينام: 
قام  منها  البعض  ان  اال  الرياضة  هذه  لتطوير  املادية  الوسائل 
مبجهودات جبارة ووفق يف نشرها عبر 18 دولة افريقية رسميا.«
وحسب رئيس الهيئة الفدرالية -الذي يتقلد أيضا منصب 
فإن  داو-  فو  فيات  للفوفينام  الدولية  االحتادية  رئيس  نائب 
بالركب ونحن يف اتصال دائم  التحقا مؤخرا  السودان والنيجر 
الستقطاب دول افريقية أخرى، مشيرا الى ان »مهمة نشر هذه 

الرياضة عمل تقوم به كل االحتادات االفريقية مع البلدان اجلارة 
وليس مسؤولو االحتاد االفريقي لوحدهم.«

منتشر  داو  فو  فيات  فالفوفينام  العربي،  الصعيد  على  اما 
طلب  تلقينا  »ومؤخرا  دول،   10 عبر  املسؤول-  ذات  -يضيف 
االتصاالت  ان  اال  العربي  االحتاد  يف  لالنخراط  رسميا  سوريا 
»السنة  ايضا  مؤكدا  كورونا«،  فيروس  جائحة  بسبب  توقفت 
 12 الى  للفوفينام  املمارسة  الدول  عدد  ارتفاع  ستعرف  املقبلة 

او 14.«
مهتمة  أضحت  العربية  الدول  من  عددا  ان  جواج  وذكر 
عندها،  ممارسته  وتعميم  للفوفينام  وطنية  منتخبات  بتحضير 
االسيوية  األلعاب  يف  مدرجا  اصبح  األخير  هذا  ان  سيما 

واأللعاب االسيوية اجلامعية.
يف  العاملي  كورونا  فيروس  وباء  تسبب  اخر،  صعيد  على 
تأجيل كل املواعيد الرياضية، منها الكأس الوطنية التي ستنظم 

يف شهرجوان او جويلية، بعد انتهاء كل التصفيات الوالئية.
كما مت تأجيل كل من الدورة التدريبية لرفع املستوى الفني 
يف اختصاصات الفوفينام فيات فو داو التي كانت مقررة من 5 
الى 12 مارس الى تاريخ الحق، مبشاركة رياضيني عرب وأفارقة 
وكذا منافسات الطبعة الرابعة للبطولة االفريقية لالختصاص 

الى شهر ديسمبر بالسينغال، حسب نفس املصدر.
رياضي  الف   20 عن  يربو  ما  اجلزائر  يف  ميارس  لإلشارة، 

سيتم االحتفاظ بالمنح األولمبية الموجهة لدعم تحضير الرياضيين الجزائريين إلى غاية سنة 2021، التي ستشهد إجراء دورة األلعاب 
األولمبية طوكيو2020، بين 23 جويلية و8 أوت، بعدما تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، حسب ما علم من اللجنة 

األولمبية والرياضية الجزائرية.

للحد من آثار أزمة كورونا
عناصر المنتخب الوطني 

للمبارزة يتبرعون 
بالِمنح والِعالوات 
قررت عناصر املنتخب اجلزائري للمبارزة 

التبرع باملنح والعالوات التي حتصلت عليها من 
خالل النتائج احملققة خالل املوسم الرياضي 

بهدف املساهمة يف احلد من آثار أزمة وباء كورونا.
وأوضحت االحتادية يف بيان لها على 

صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك« »قرر العبو والعبات املنتخب الوطني 
املساهمة يف اجلهود الوطنية للحد من تفشي وباء 

كورونا، وذلك بالتبرع مببلغ مالي من عالوات 
النتائج احملققة خالل املوسم الرياضي«. وحسب 

ذات البيانسيتم دفع هذا املبلغ يف حسابات 
التضامن »كوفيد19-« املفتوحة لهذا الغرض.
ويرغب العبو والعبات الفريق اجلزائري 
للمسايفة ان تكون هذه املبادرة انعكاسا لروح 
االخوة والتضامن واملساعدة االجتماعية التي 

يتميز بها الشعب اجلزائري، واليقني يحذوهم أن 
اجلزائر ستتمكن من تخطي هذه األزمة الصحية 

بأقل األضرار.

رئيس اتحادية الفوفينام فيات فو داو .. جواج:
لم نتلَق أّي رد من المؤسسات الراعية



1 السنة 01 - العدد 158 -االربعاء  14 شعبان  1441  هـ  - 08 افريل 2020م 1
أخبار الرياضات

القسم الرياضي

قائال  »الكاف«،  رئيس  وأوضح 
تواريخ  من  تبقى  ما  نستغل  أن  »نأمل 
نهائيات  الى  املؤهلة  التصفيات  إلنهاء 
حاليا  أرى  ال  ألني  لألمم،  افريقيا  كأس 
إقامته  تاريخ  للحديث عن تعديل  مجاال 
القدم  »كرة  وأضاف  الكاميرون«.  يف 
غرار  على  العالم  مستوى  على  متوقفة 
نشاطات أخرى، نتطلع لزوال الفيروس أو 

يف  ننظر  وبعدها  عليه  والسيطرة  التحكم 
فترات  نتدارك  لدينا كي  املتاحة  التواريخ 

التوقف احلالية«.
»لدينا  القارية  الهيئة  مسؤول  وأفاد 
تواريخ الفيفا التي تسمح بإنهاء كل شيء 
جوالت  بعض  بتأجيل  ولو  موعده  يف 
يتفهم  أن  بعد  العالم  كأس  تصفيات 

»الفيفا« املوقف بطبيعة احلال«.
التأكيد  »أعيد  أحمد  أحمد  واختتم 
على أن البعد اإلنساني يتصدر انشغاالتنا 

أوال  واألفراد  الناس  سالمة  حاليا، 
تبقى  ما  مواعيد  تعديل  سنتدبر  وبعدها 
أبطال  الكونفيدرالية ودوري  من مباريات 

إفريقيا«.
من  والرابعة  الثالثة  اجلولتان  وكانت 
 »2021 »كان  الى  املؤهلة  التصفيات 
مقررتان شهر مارس الفارط ليتم تأجيلهما 
جائحة  تفشي  بسبب  املقبل  جوان  الى 
كورونا يف عديد من دول العالم من بينها 

القارة االفريقية.

رئيس الكنفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم.. أحمد أحمد: 

 ال نستطيُع تعديَل موعِد نهائّيات 
كأِس إفريقيا 2021

»الفاف« تجمع أكثر من 18 مليار 
سنتيم لمواجهة كورونا

لدعم  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  أطلقها  التي  التبرعات  حملة  خطت 
جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد يف البالد، عتبة 18 مليار سنتيم.
اول  اجلزائري،  باالحتاد  اإلعالم  مديرية  رئيس  عبود،  باي  وكشف صالح 
تفاعل  نفسه  الوقت  يف  مثمنا  أهدافها،  من  أكثر  حققت  العملية  أن  أمس، 
الروابط التي تعمل حتت لواء االحتاد. وأوضح أن املبلغ الذي مت جمعه حتى اآلن 
وصل إلى 18 مليار سنتيم، مؤكدا أن هذا الرقم سيتم جتاوزه عند إغالق العملية 
يف الساعات املقبلة. وأكد عبود، أن رئيس االحتاد خير الدين زطشي، سيكشف 

عن احلصيلة النهائية للعملية يف األيام القريبة جدا.
يذكر أن الرابطة احملترفة بقيادة عبد الكرمي مدوار، قد تبرعت مبليار سنتيم، 

كما أن تبرعات الرابطات اجلهوية فاقت 4 ماليير سنتيم.

اتهامات جديدة لقطر بالرشوة من أجل 
تنظيم مونديال 2022

تنظيم  ملفي  مسؤولي  أن  الثالثاء،  امس  األمريكية،  العدل  وزارة  زعمت 
إلى  الدوالرات  مباليني  رشاوى  قدموا  و2022،   2018 وقطر  روسيا  مونديالي 
االحتاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، وحتديًدا جاك وارنر، نائب الرئيس السابق، 
للفوز بحق التنظيم. وأشارت صحيفة »تيليغراف« البريطانية، إلى أن وزارة العدل 
األمريكية أعلنت يف الئحة اتهام أن روسيا وقطر دفعتا أموااًل ملسؤولني فاسدين 
لتأمني استضافة كأس العالم. وأوضحت أن وارنر الذي تعرض لإليقاف مدى 
دوالر  ماليني   5 تلقى  الفساد،  بسبب  الفيفا  يف  نشاط  بأي  القيام  عن  احلياة 
تلقي  أيًضا  أثبت اإلدعاءات  2018 يف روسيا، كما  العالم  إقامة كأس  لدعمه 
لصالح  التصويت  أجل  من  الرشاوي  اجلنوبية،  أمريكا  الفيفا يف  أعضاء  من   3
استضافة قطر مونديال 2022. جدير بالذكر أن وارنر تورط يف عدة قضايا فساد 
ومتت إدانته من قبل جلنة النزاهة باالحتيال على كونكاكاف وفيفا، وصدر قرار 

بإيقافه مدى احلياة عن أي نشاط متعلق بكرة القدم.

مانشيني: »تأجيل اليورو يصبُّ في 
صالح إيطاليا« 

 ،2020 أوروبا  بطولة  تأجيل  أنَّ  إيطاليا  مدرب  مانشيني،  روبرتو  يعتقد 
قد يصب يف صالح فريقه، رغم أن ابتعاده لـ 10 أشهر عن العمل مع العبيه 
سيتسبب يف صعوبات. وأنعش مانشيني، حظوظ إيطاليا منذ توليه املسؤولية 
يف 2018، بعد أن أخفق الفريق يف التأهل لكأس العالم. وحتت قيادته أنهت 
 11 وحققت  الكاملة،  بالعالمة  أوروبا  بطولة  تصفيات  يف  مجموعتها  إيطاليا 
انتصاًرا متتالًيا. وقال مانشيني لشبكة سكاي: »لو لعبنا بطولة أوروبا يف جوان، 
لكان لدينا فرصة طيبة، لكننا كنا سنواجه منتخبات جاهزة بشكل أفضل منا، 
ألنها بدأت يف ضخ دماء جديدة قبلنا، أو متلك فريقا أكثر استقرارا مثل فرنسا«. 
وأضاف »لكن بعد التأجيل لعام آخر سيحصل الالعبون على فرصة للتحسن يف 
كل اجلوانب وسيكتسبون اخلبرة. ميكن للفريق منافسة األفضل يف اللعبة. أمتنى 
أن أقود املنتخب للفوز ببطولة أوروبا ألول مرة منذ 1968«. وفازت إيطاليا يف آخر 

مباراة لها 1-9، على أرمينيا يف نوفمبر.
ومت تأجيل مباراتني وديتني لها يف مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، كما 
مت إلغاء كل املباريات التي كان من املقرر إقامتها يف جوان، وجويلية بعد تأجيل 

بطولة أوروبا ملدة عام. ومباريات إيطاليا املقبلة ستكون يف سبتمبر.
وقال مانشيني »لم نتقابل منذ عدة أشهر. أول لقاء مع الالعبني سيكون يف 
سبتمبر وسيكون قد مر بذلك نحو عام«. وتابع »سيكون أمًرا صعًبا. سنواجه 
العالم.  أوروبا، وتصفيات كأس  وبطولة  جدواًل مزدحًما، بسبب دوري األمم، 

ستكون هناك فرص قليلة جًدا للتدريب«.

رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم.. ألكسندر شيفرين:
إذا لم نتمكن من استئناف الموسم قد نفِقده

»ال أحد يعلم متى ستنتهي اجلائحة«، هكذا صرح رئيس االحتاد األوروبي 
لكرة القدم ألكسندر شيفرين لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية.

وأشار رئيس يويفا إلى أن هناك خطة أولى وثانية وثالثة. قد نستأنف املوسم 
الشهر نفسه. وأوضح »إذا لم نتمكن من  أواخر  أو  يف وسط ماي أو يف جوان 

استئناف املوسم يف أحد هذه املواعيد، فعلى األرجح سنفقد املوسم«.
 كما أشار إلى أن ثمة اقتراح آخر، يتمثل يف إمكانية إنهاء املوسم احلالي 
يف مطلع املوسم التالي الذي سيتأخر بدوره يف االنطالق، يف ظل تأجيل يورو 
األوروبية  البطوالت  موسم  أن  هذا  ويعني  املقبل.  للعام  أمريكا  وكوبا   2020
2020-2019 سينتهي آواخر جويلية أو يف أوت، وأن املوسم التالي سيبدأ يف 
األسبوع األخير من سبتمبر أو يف بداية أكتوبر. ويستلزم هذا األمر ضرورة تسوية 

بعض املسائل مثل عقود الالعبني وحتديد موعد جديد لسوق االنتقاالت.
الشيء الوحيد املؤكد هو أن اليويفا أجل مباريات املنتخبات املقررة يف جوان، 

إلفساح املجال أمام إنهاء الدوريات احمللية يف حال لم يتم إنهائها قبل ذلك.

أكد الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكنفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم، أول أمس، أنه ال توجد إمكانية لتعديل موعد نهائيات 
كأس إفريقيا لألمم 2021، المقررة ما بين شهري جانفي وفيفري المقبلين بالكاميرون

القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  دعا 
إلى  للتوصل  والالعبني  األندية  فيفا 
فترة  الرواتب يف  اتفاقات بشأن تخفيض 
كورونا  فيروس  بسبب  املنافسات  توقف 
بتمديد  موصيا   ،»19 املستجد«كوفيد- 
يف  جوان  نهاية  بعد  ملا  الالعبني  عقود 
ما  مع  الكروي،  املوسم  نهاية  انتظار 
يتطلبه ذلك من تأخير فترة االنتقاالت.

وقال الفيفا، يف بيان له، إنه يرغب 
يف إظهار مرونة يف ظل األزمة الراهنة التي 
النشاطات  مختلف  تعليق  إلى  دفعت 
كانت  كبيرة  مواعيد  إلغاء  أو  وتأجيل 
مقررة يف صيف 2020، السيما أوملبياد 
طوكيو ونهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا 
العام  صيف  إلى  القدم،  لكرة  أمريكا 

املقبل.

وأضاف الفيفا الذي يتخذ من مدينة 
فيروس  أن  له،  مقرا  السويسرية  زوريخ 
بتأثير كبير على عائدات  كورونا تتسبب 
كما  القدم  كرة  على  وأن  األندية، 
عادلة  حلول  إيجاد  األخرى  القطاعات 

ومتوازنة للطرفني.
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وأوضح 
أنه يحض األندية والالعبني على العمل 
وحلول خالل  اتفاقات  إلى  للتوصل  معا 
الفتا  القدم،  كرة  منافسات  توقف  فترة 
إلى ضرورة أن تقوم األطراف املعنية على 
املستوى الوطني بإيجاد حلول تتناسب مع 
ظروف بالدهم، حيث يوصي فيفا بالنظر 
إلى كل الظروف من منظار متساو يشمل 
املعتمدة  احلكومية  اإلجراءات  ماهية 
كان  إذا  وما  والالعبني،  األندية  لدعم 

خفضها،  أو  الرواتب  دفع  تأجيل  يجب 
وما ميكن لشركات التأمني أن تغطيه.

حال  يف  أنه  إلى  الفيفا  وأشار 
ورفعت  التفاق  األطراف  توصل  عدم 
بناء  األمر  يف  سينظر  فهو  إليه،  املسألة 
النادي  قام  إذا  »ما  هي  اعتبارات  على 
التفاق  التوصل  أجل  من  جدية  مبحاولة 
االقتصادي  الوضع  ماهية  الالعبني،  مع 
عقود  يف  تعديل  أي  تناسبية  للنادي، 
بعد  لالعبني  الصايف  الدخل  الالعبني، 
أي تعديل يف العقود، وما إذا مت التعادل 

مع الالعبني بالتساوي أم ال؟«.
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وشدد 
الطريقة،  هذه  من خالل  يأمل  أنه  على 
القدرة على التوصل إليجاد حلول عادلة 

ومتوازنة لصالح الطرفني.

حول الرواتب وتمديد العقود واالنتقاالت
»الفيفا« يوصي األندية والالعبين بالتوصل إلى اتفاق

لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  وقال 
إنه  إنفانتينو  جياني  )فيفا(  القدم 
ميكن استغالل هذه األزمة يف إحداث 

تغييرات بقطاع كرة القدم. 
لدراسة  »نحتاج  إنفانتينو:  وصرح 
التأثير العاملي لهذه األزمة، األمر صعب 
اآلن وال نعرف متى سنعود إلى احلياة 
»فلنتأمل  وأردف  طبيعي«.  بشكل 
القدم  كرة  إصالح  ميكننا  رمبا  الفرص، 
أقل  بطوالت  الطريقة،  بهذه  العاملية 
أهمية«.  أكثر  ولكن  مختلف  بشكل 

وأضاف »رمبا يكون هناك عدد أقل من 
أقل  عدد  عدالة،  أكثر  ولكن  الفرق، 
الالعبني،  حلماية صحة  املباريات  من 
خياال  ليس  إنه  عدالة.  أكثر  ولكن 
علميا، علينا أن نقدر األضرار، وسنرى 

كيف سنتعامل معها«.
)ال  لصحيفة  تصريحات  يف  وقال 
»يجب  اإليطالية  سبورت(  ديلو  غازيتا 
التفكير يف سبل حماية العقود. نحتاج 
إلجراءات صارمة، لكن ال يوجد خيار 
آخر. علينا جميعا أن نقدم تضحيات«.

كرة  مرصد  حذر  السياق  هذا  ويف 
كورونا  فيروس  جائحة  أن  من  القدم 
الالعبني يف  قيمة  تراجع  ستتسبب يف 
 28 بواقع  الكبرى  اخلمسة  الدوريات 

باملائة بحلول نهاية جوان املقبل.
قيمة  ستتراجع  النسبة  وبهذه 
عقود الالعبني من 35 مليار دوالر إلى 
25.600 مليار، يف حال عدم لعب أي 
مباراة وعدم متديد أي عقد حتى نهاية 

شهر جوان.

رئيس االتحاد الدولي.. جياني إنفانتينو:
سنستغل هذه األزمة إلحداث تغييرات في قطاع كرة القدم
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ين   قائمة المرشحين تضم جزاِئريَّ

واية  إعالُن نتاِئج الجائزة العالمّيِة للرِّ
الَعرِبية في 14 أفريل الَجاِري

سيتم اإلعالن عن الجائزة العالمية للرواية العربية يوم 14 أفريل الجاري، بعدما تم إلغاء الحفل الذي كان مقررا 
في أبو ظبي بسبب جائحة كورونا، الوباء الذي اضطر العالم ألن يمكث في الحجر الصحي.

صارة بوعياد

 16 بني  القائمة من  اختيرت  وقد 
الطويلة،  القائمة  إلى  وصلت  رواية 
 2020 لدورة  القصيرة  قائمتها 
اجلزائر  من  أعمال  ستة  وتضمنت 
حيث  والعراق،  ومصر  وسوريا  ولبنان 
»حطب  روايات  القائمة  ضمت 
خطيبي  سعيد  للجزائري  سراييفو« 
و«ملك الهند« للبناني جبور الدويهي، 
و«احلي الروسي« للسوري خليل الرز، 
زيدان  يوسف  للمصري  و«فردقان« 
عبد  للجزائري  اإلسبرطي«  و«الديوان 
للعراقية  و«التانكي«  الوهاب عيساوي 

عالية ممدوح.
وجاء اإلعالن عن القائمة القصيرة 
متحف  يف  عقد  صحفي  مؤمتر  خالل 
املغربية  مراكش  مبدينة  املاء  حضارة 
بحضور جلنة التحكيم املشكلة برئاسة 
الناقد العراقي محسن جاسم املوسوي 
أبي  بيار  اللبناني  الصحفي  وعضوية 
فيكتوريا  الروسية  والباحثة  صعب 
أمني  اجلزائري  والروائي  زاريتوفسكايا 

الزاوي واإلعالمية املصرية رمي ماجد.
العاملية  اجلائزة  أن  الذكر  ويجدر 
للرواية العربية من أهّم اجلوائز األدبية 
تهدف  العربي،  العالم  يف  املرموقة 
األدب  يف  التمّيز  مكافأة  إلى  اجلائزة 

العربي املعاصر، ورفع مستوى اإلقبال 
على قراءة هذا األدب عامليًا من خالل 
ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت 
إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية 

أخرى ونشرها. 
بالشراكة مع مؤسسة  اجلائزة  تدار 
من  وبدعم  لندن  يف  »بوكر«  جائزة 
يف  ظبي  أبو  والسياحة،  الثقافة  دائرة 
اإلمارات العربية املتحدة. وبالرغم من 
اجلائزة  إلى  اإلشارة  يتم  ما  كثيرًا  أن 
العاملية للرواية العربية بوصفها »جائزة 
ليس  هذا  أن  إال   « العربية  البوكر 
العاملية  اجلائزة  من  تأييد  أو  بتشجيع 
جائزة  مؤسسة  من  أو  العربية  للرواية 

منفصلتان  مؤسستان  وهما  البوكر 
العاملية  واجلائزة  متامًا،  ومستقلتان 
عالقة  أي  لها  ليست  العربية  للرواية 

بجائزة بوكر.
أعمال  ترجمة  اجلائزة  كما تشجع 
الكّتاب املرّشحني يف القائمة القصيرة 
احلصول  أن  أخرى،حيث  لغات  إلى 
انتباه  يجذب  اجلائزة  تقدير  على 
لذلك  العالم،  أنحاء  من  ناشرين 
حتصد  باجلائزة  تقترن  التي  الروايات 
وإمكانية  املبيعات  يف  زيادًة  أيضا 
القّراء  من  أوسع  جمهور  إلى  الوصول 
خالل  والعاملي  العربي  العاملني  يف 

الترجمة.

تحت شعار »عبر اإلنترنت شارك من بيتك«
إطالق مسابقة اكتشاف المواهب خالل الحجر المنزلي بجيجل
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أطلقت جمعية الرؤية للتنمية ورعاية الشباب والطفولة 
بوالية جيجل مؤخرا، مسابقة حتمل شعار »عبر االنترنت 
شتى  املواهب يف  اكتشاف  بهدف  وهذا  بيتك«  من  شارك 

املجاالت.
وحسب اجلهة املنظمة فاملسابقة تسعى أيضا إلى متكني 
األطفال واملراهقني والشباب من االستغالل األمثل ألوقات 
على  لتشجيعهم  وكذا  املنزلي«  »احلجر  أيام  طيلة  فراغهم 

االستعمال اإليجابي لالنترنت.
تتمحور  التي  الفقرات  من  العديد  املسابقة  وتتضمن 
للفرد  العامة  احلياة  والسلبية يف  اإليجابية  السلوكات  حول 

واملجتمع، يف حني أن مجاالتها ستتمثل يف القصة القصير، 
الرسم والكاريكاتير، الومضة اإلشهارية املسموعة أو املرئية، 
ال  صوتي  تسجيل  يف  القرآن  ترتيل  اإلشهارية،  امللصقة 
يتجاوز ثالثة دقائق، تقرير صحفي صوتي أو مرئي يف ثالثة 

دقائق.
أن  املنتظر  ومن  واخلواطر،  الشعر  الغناء،  إلى  إضافة 
جتتمع اللجنة املنظمة بعد رفع احلجر املنزلي لتصنيف وتقييم 
جميع األعمال، على أن يتم تكرمي الفائزين الثالثة األوائل 
يف كل صنف على هامش حفل تكرميي ينظم على شرفهم.
زهرة. ب

بصفته مديًرا لمعهد فنون العرض والسمعي البصري 
محمد بوكراس يراهن على توأمة مع 

عدة هيئات مسرحية وسينمائية 

يراهن محمد بوكراس األكادميي والناقد املسرحي على خلق توأمة ملعهد 
مسرحية  هيئات  عدة  مع  الكيفان  ببرج  البصري  والسمعي  العرض  فنون 
وسينمائية ، بعدما عني من قبل وزارة الثقافة مديرا للمعهد خلفا لفوزية 

عكاك.
ترياًقا جديًدا يسمح  املعهد، ومنحه  لتفعيل  أبرز بوكراس منظوره  وقد 
مبراجعة  اهتمام  إلى  مشيًرا  اجلزائر،  يف  تكويني  معلم  أكبر  أدوار  بتعميق 
الـ  املسرحية  احلرف  على  أكبر  بشكل  واالنفتاح  التعليم،  أرضية  وحتيني 
42 وما يتصل بحقول السينما ووسائط السمعي البصري والتكنولوجيات 
اجلديدة، خصوًصا مع النقص احلاد يف عدة مهن فنية، على نحو يكفل 

حتويل املعهد إلى قطب للتكوين الفني.
هيئات  عدة  مع  الكيفان  برج  معهد  توأمة  على  بوكراس  يراهن  كما 
مسرحية وسينمائية وإعالمية مثل املركز اجلزائري لتطوير السينما، واملركز 
الوطني للسينما والسمعي البصري، واملسارح اجلهوية، واملؤسسة الوطنية 
اجلزائري  الوطني  املسرح  مع  االتفاقية  تفعيل  إعادة  للتلفزيون، فضاًل عن 

ومؤسسات أخرى.
األكادميي  ركز  اجلزائري،  الوطني  املسرح  باملنتدى  اخلاص  لقاء  ويف 
يف  والتوثيق  »األرشفة  موضوع  حول  بوكراس،  محمد  املسرحي  والناقد 
املسرح اجلزائر«، يف محاولة إلعطاء طرق ووسائل كيفية احلفاظ على املادة 
ومدى  الزمان،  وكيد  النسيان  من  تصنيفاتها  تعدد  يف  املسرحية  الوثيقة 
موروثنا  على  للحفاظ  األفراد  وكذا  الفنية  املؤسسات  لدى  الثقايف  الوعي 

املسرحي من الضياع واالندثار.
تساءل بوكراس إلى أي مدى جنح املسرح الوطني يف جتاوز عقبة العقم 
األرشيفي والوثائقي؟ وهل جتاوزها فعال ؟ بحيث ميكن القول أن السياسة 
وغيالس  فاروق  أصدقاؤنا  احترافية  بكل  بها  يقوم  )والتي  سطرها  التي 
والفريق العامل معه( كفيلة بإنقاذ تراثنا املسرحي على األقل يف السنوات 
اخلمسني األخيرة؟ وما هي الثغرات احلقيقية التي ما زالت تشوه النسيج 

األرشيفي؟.
نفس األسئلة تطرح على جهود املسارح اجلهوي، مع ضرورة اإلشادة 
يف هذا املقام بالعمل الذي قام بها مدراء بعض املسارح اجلهوي منها العلمة 

على سبيل املثال فقط.
للمسرح  وّثقوا  الذي  املسرحيني  من  القليلة  الثلة  تلك  إلى  مشيرا 
اجلزائري انطالقا من جتاربهم الشخصية، على رأسهم بشطارزي 3 أجراء، 
عاللو، محمد الطاهر فضالء، أو أولئك الذين مت االشتغال على جتربتهم، 
مثل ما كتبت الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي عن صونيا مثال، وما يقوم 
به الناقد عبد الناصر خالف من جمع وتوثيق إلعداد موسوعة حول املسرح 
لتشمل جتارب أخرى )ال  العدوى  أن تسري هذه  نتمى  اجلزائري، ولكن 
أو  اإلحياء  املسرحي  املشهد  صّناع  من  الكثير  أسماء، ألن  أذكر  أن  أريد 
األموات، وعلى وجه اخلصوص جتارب هذا اجليل من املخرجني واملبدعني 

يستحقون توثيق جتربتهم(.
الصورة  على  اشتغلوا  الذي  املصورين  بجهود  أيضا  بوكراس  مشيدا 
املسرحية بدءا باملعلم علي حفياد، مجيد منصوري، عزيز لشلح، فضيل 
حدهوم، رضوان خليل الشريف وغيرهم، )اعتذر من كل الذين لم أذكرهم 
الذاكرة  انتقاصا من جهدهم( ساهموا بشكل كبير يف حفظ  سهوا وليس 
الوسيط  عبر  وتخليدها  املسرحية  باللقطة  اإلمساك  خالل  من  املسرحية 
الرقمي، لكن السؤال الذي ُطرح يف عديد املناسبات أين كل تلك الصور 
والوثائق، التي تتجاور عشرات اآلالف؟ وهل هي مؤرشفة بطريقة صحّية؟ 
اجلمع،  قلنا سابقا:  مراحل ثالث كما  التوثيقية هي  العملية  فإذا كانت 
التخزين، االسترجاع، كنا شهودا على جمعها، ولكن ال نعلم اليوم عن 

ُطرق تخزينها وإمكانيات استرجاعها شيئا.
صارة بوعياد

في بيان لوزارة الثقافة
تمديد أجل إيداع ملفات الترشح لجائزة »علي معاشي«

الترشح  ملفات  إيداع  آجال  متديد  الثقافة عن  وزارة  أعلنت 
 30 إلى غاية   2020 الشباب«  للمبدعني  جلائزة »علي معاشي 
على  على صفحتها  للوزارة  بيان  به  أفاد  حسبما  القادم،  أفريل 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وسيتيح هذا التمديد- يضيف البيان- الفرصة ملشاركة من 
تعذر عليهم إيصال أعمالهم الفنية يف اآلجال التي حددت سابقا 

بتاريخ 31 مارس اجلاري.
الذين تعذر عليهم إرسال  أو  املشاركة  الراغبني يف  وبإمكان 
ملفات ترشحهم إيداعها على مستوى مديريات الثقافة أو إرسالها 

عن طريق البريد إلى مقر قصر الثقافة باجلزائر العاصمة.
الشباب-  للمبدعني  معاشي  علي  للتذكير تخصص جائزة 
)الرواية،  األدبية  األعمال  ملكافأة   2008- يف  تأسست  التي 
الشعر، العمل املسرحي املكتوب( واألعمال املوسيقية والغنائية 

اإلخراج(  )األداء،  واملسرحية  البصرية  والسمعي  والسينمائية 
إلى جانب الفنون التشكيلية )رسومات زيتية، نحت،تصميم(.
ق.ث
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األسرية  اخلالفات  عن   املعروف 
املنزل،  يف  الدائم  الرجال  تواجد  سببها 
فرضه  الذي  الصحي  احلجر  أن  إال 
تهديد فايروس كورونا حلياة املاليني من 
الكثير  قدرة  كشف  مؤخرا  األشخاص 
اجلديد  الوضع  مع  الـتأقلم  على  منهم 
أدق  ومعايشة  األسرة  إلى  والتقرب 
التفاصيل التي حتدث داخلها، كما أظهر 
دخول  على  وقدرتهم  األزواج  مواهب 
الطعام  إعداد  على  ومساعدتهم  املطبخ 
الوصفات  حتى  طهي  وعلى  لألسرة، 
بها األسر  تتميز  التي  الصعبة  التقليدية 

اجلزائرية. 
والشباب   األزواج  من  الكثير  وشارك 
هاشتاغ  على  وفيديوهات  صورهم 
#صورتك_يف_الكوزينة وهم يساعدون 
أطباقا  ويطهون  الطعام  إعداد  على 
وتنافس  وناجحة  لذيذة  بأنها  وصفوها 

األطباق التي تعدها النساء يف العادة.
وامللل  الفراغ  أن  على  األزواج  واتفق 
املطبخ واعتبروا أن  أجبراهم على دخول 
مناسبة  هو  بل  السيئة  جتربة  ليس  ذلك 

جيدة لها إيجابيات كثيرة.
أن  “أتوقع  تويتر  على  زكريا  وقال 
بيننا  قريبا  سيحل  الذي  رمضان  يشهد 
نرى  فسوف  املطبخ،  يف  نوعيا  تغييرا 
املطبخ،  يف  الرجال  وجوالت  صوالت 
وما  زوجاتهم  أهمية  الرجال  وسيعرف 
كن يعانينه يف رمضان من الطبخ وكثرة 

الضيوف وهن صائمات”.
وسم  عبر  النساء  وتشاركت 
صورا  #فعاليات_احلجر_املنزلي 
كانت  جتارب  يخوضون  وهم  ألزواجهن 
فشوهد  مضى،  فيما  عليهن  حكرا 
الرجال وهم يتفننون يف حملاجب ويعدون 
أطباق الكسكسي و الرشتة والكثير من 
األطباق األخرى باإلضافة إلى مساعدة 
اجللبانة  حبات  تخزين  على  الزوجات 
اعتادت  التي  الغذائية  املواد  وبعض 

األسر على تخزينها لشهر رمضان.
الزوجات  أن بعض  الرغم من  وعلى 
يف  الرجال  إجنازات  مع  بسخرية  تعاملن 
إال  الفاشلة،  بالتجربة  ووصفنها  املطبخ 
أن زوجات كثيرات عّبرن عن سعادتهن 
بالتحول الذي طرأ على أزواجهن ووددن 
يتخلصن من  العزل لكي  فترة  تطول  أن 

مدى  على  أرهقهن  الذي  الطبخ  عبء 
سنوات طويلة.

ولفتت إحدى الزوجات إلى أن هذه 
الظروف أظهرت مواهب زوجها يف الطبخ. 
وقد وجد صعوبة يف بداية األمر، غير أنه 
بعد جناح الطبق األول الذي أعده وثناء 
أصبح  ذلك  على  األسرة  أفراد  جميع 
يتفنن  وأصبح  الطبخ،  على  إقباال  أكثر 
يف إعداد األطباق التي تفضلها األسرة.

جعلتها  اخلطوة  هذه  أن  وأضافت 
مع  أكثر  والتوافق  باالنسجام  تشعر 
فراغه،  وقت  مألت  أنها  كما  زوجها 
بالطهي ال  زوجها  أن شغف  إلى  مشيرة 
يبدو له عبئا بقدر ما يسهم يف إحساسه 
باملتعة وإدخال البهجة عليها، مما يضفي 
بينهما  العالقة  على  والهدوء  السعادة 
ويساهم يف استقرار احلياة األسرية عامة 
واالبتعاد عن املشاكل والصراعات التي 
املنزلية،  املهام  كثرة  بسبب  تتوّتر  جتعلها 

ومن بينها مهام الطبخ.
األسرية  العالقات  أخصائيو  وأكد 
ستنعكس  الصحي  احلجر  فترة  أن 
التي تعيش استقرارا  إيجابا على األسر 
ثمينة  فرصة  وستمنحها  وتفاهما، 
أنها  والتوافق، كما  التقارب  للمزيد من 
ستغير بعض السلوكيات السلبية، مثل 
بالنساء  خاصة  منطقة  املطبخ  اعتبار 
ويبتعد عنها األزواج قدر اإلمكان، فقد 
قدرة  االستثنائية  الظروف  هذه  أظهرت 
ومتيزهم  الطبخ  يف  اإلبداع  على  الرجال 
فيه، فلماذا ال يحافظون على ذلك بعد 

انتهاء العزل املنزلي؟

العزل المنزلي يكشف مواهب الرجل 
الجزائري في الطبخ

غرقت  مواقع التواصل االجتماعي بعد فرض العزل المنزلي بسبب 
تفشي فايروس كورونا بصور كثيرة وفيديوهات متعددة ألطباق من 
الطعام أعدت بأيدي أبناء وأزواج، حيث أقبل الرجل الجزائري رغم 
عاداته و تقاليده بشغف على المطبخ معتبرا  أن له دورا كبيرا في 
كسر حالة الملل التي يعيشونها بسبب الحجر واخلط كل أوراق حواء .

بجاية

ملبنة الصومام تتبرع بـ 8 سيارات إسعاف لمستشفى خليل عمران
بصفته  حميطوش،  لونيس  األعمال  رجل  تبرع 
سيارات  بثمانية  لأللبان،  الصومام  شركة  مسير 
ملستشفى  الطبية   التجهيزات  بكامل  مزودة  إسعاف 
ومساهمة  دعما  املبادرة،  هذه  وتأتي  عمران.  خليل 
األزمة  تسيير  حلسن  للمشفى،  وإنسانية  خيرية 
الصحية التي خلفها فيروس كورونا. وكذا لتجاوز هذا 
األخر.  هو  بلدنا  به  مير  الذي  العاملي  الوبائي  الظرف 
باملنطقة  تنشطة  لأللبان  الصومام  شركة  أن  يذكر 

الصناعية حتراشت، بلدية اقبو.
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 على مَدى الّتاريِخ الَطويِل، شِهَد العالُم 
خارطِتُه  تشكيَل  أعادْت  كبيرًة،  أحداًثا 
ِمثلَما  متاًما  فيه،  املُجتمعاِت  نظرَة  وغّيرْت 
فيِه  تسّبَب  ما  أو  الَعامليتاِن،  احلرباِن  َفعلت 
عاَم  الَكبير  الَعاملِي  االقِتصادي  الكساُد 
الّيوَم، يستحِضُر كثيٌر من الفالِسفِة   .1929
تلَك  باخُلصوِص  الَغربيِّ  العالِم  يف  رون  واملُنظِّ
ما  َتداعياِت  يف  التَّشكيِل  إعادِة  على  املَقِدرة 

بعَد وباِء َفيروِس ُكورونا. 
عبر  يتساءلون  العاديني  الناس  من  كثير   
غرار  على  االجتماعي،  الّتواصل  مواقع 
ما  إذا  وفاعلني عبر وسائل اإلعالم،  مؤّثرين 
صفعة  العالم  أعطى  قد  كورونا  فيروس  كان 
مدوّية يفترض أن تعيده إلى رشده وجتبره على 
باإلنسان  أكثر  فيهتم  أولوياته،  ترتيب  إعادة 
استنزفها  التي  والبيئة  والصحة  وبالّتعليم 
فعال  العالم  يستفيق  فهل  مواردها.  وقّلص 
بعد موجة وباء كورونا أم أّن عزلته يف احلجر 
الصحي ستزيد من نزعته نحو الفردانّية وتعّزز 
أظهر  افتراضي  عالم  يف  االجتماعية  عزلته 
ال  ومن  املعرفة  ميلكون  من  بني  الفرق  بدوره 

ميلكونها يف العصر الرقمي ؟. 
السياسة  محّنك  كيسنجر،  هنري  يرى 
اخلارجية األمريكية الذي عاش طويال، وخبر 
حروبا كثيرة، » أّن الّتحدي أمام العالم اليوم 
أما  املستقبل،  وبناء  األزمة  إدارة  يف  يكمن 
الفشل فيمكن أن يحرق العالم«، ويضيف يف 
مقال نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« 
هذا األسبوع، أّن » احلفاظ على ثقة الناس، أمر 
حاسم للّتضامن االجتماعي وللعالقات بني 
الدولّيني«.  واالستقرار  وللسالم  املجتمعات 
لكن هل أظهر كورونا فعال تضامنا واستعداد 
نحو  ميال  اآلن كشف  أّنه حلد  أم  ؟  للتعاون 
كل  حدود  داخل  املغلقة  الوطنّية  املصلحة 
تعانيه جارتها، حتى  عّما  الّنظر  بغض  دولة 
وإن تعّلق األمر باالحتاد األوروبي الذي لطاملا 
كان مضربا للتعاون والتكامل االقتصادي بني 

الدول يف عصرنا احلالي . 
العالم  يحترم  كبار  ومحّللون  فالسفة 
على  ينبغي  بأّنه  القول  إلى  ذهبوا  أفكارهم، 
من  الكثير  يراجع  أن  كورونا  بعد  ما  عالم 
اقتصادية  عوملة  يف  غرق  أن  بعد  حساباته، 

وتطغى  الصغار،  قبل  الكبار  مصالح  تراعي 
املتعّددة  الكبرى  الشركات  مصلحة  فيها 
االجتماعية  املصالح  على  اجلنسيات 
يصفها  التي  املصالح  تلك  واإلنسانية، 
بطاعون   « تشومسكي  نعوم  الفيلسوف 
يعتبره  ما  كل  يتجاهل  الذي  النيوليبرالية« 
بأي  يعبأ  وال  ومكاسبه،  مبصاحله  مضرا 
ولعّل  محتملة،  إنسانية  أو  اجتماعية  آثار 
مع  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  تعامل 
الفيروس يف األسبوع األول مثال عن  انتشار 
تشومسكي،  يقصدها  التي  النيوبيرالية  تلك 
يجب  ال  االقتصاد  عجلة  لترامب  فبالنسبة 
من  بفئة  الّتضحية  من  بأس  وال  تتوّقف  أن 
هي  الفئة  تلك  االقتصاد،  ليستمر  املجتمع 
كافية  مناعة  ميتلكون  ال  الذين  السن  كبار 
الّتخلص«   « يف  ضير  وال  الفيروس  ملواجهة 
دعمه  براغماتي  اقتصادي  منظور  من  منهم 
رافع  أيضا  ترامب  اجلمهوريني.  بعض  فيه 
تسجيل  غداة  عقده  صحفي  مؤمتر  أول  يف 
أمريكا،  بالفيروس يف  أولى حاالت اإلصابة 
للمنظومة الصحية األمريكية وأشاد بجاهزية 
يف  واخلبراء  الباحثني  ألهم  وامتالكها  بالده 
بعد شهر  البالد  قاد  ولكّنه مع ذلك  العالم، 
إلى تصدر قائمة األكثر انتشارا للفيروس بعد 
ترامب  املرتبة.  تلك  حتتل  إيطاليا  كانت  أن 
نسّي أو تناسى أيضا أن يحّضر شعبه ملواجهة 
الفيروس كما فعل رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
ال  األمريكيني  أّن  العلم  مع  مثال،  جونسون 
يحظون بأفضل نظام رعاية صحية اجتماعية 
مديرة  بو«  جني  أي   « وهذه  العالم،  يف 
التحالف الوطني للعمالة املنزلية يف الواليات 
أظهرت  الكورونا  جائحة  أّن  ترى  املتحدة 
ثغرات كبيرة يف البنية الّتحتية لنظام الرعاية 
تأمينا  ميلكون  ال  الكثيرين  ألّن  الصحّية، 
كبيرة  مصاريف  حتمل  إلى  واضطروا  صحيا 
إلنقاذ حياتهم وحياة أحبائهم. لقد كشفت 
األزمة أيضا أّن اقتصاد السوق ال يهتم كثيرا 
كشف  وباملقابل  واللقاحات.  األدوية  لتطوير 
الفيروس أيضا عن احلاجة » جليوش« األطباء 
القطاع الصحي  العاملني يف  واملمرضني وكل 
واملخبريون  والصيادلة  العلماء  خلفهم  ومن 
الفيروس  مواجهة  يف  أنفسهم  وجدوا  الذين 

دبابات  دون  للوطن  احلامي  الدرع  وأصبحوا 
وصواريخ وحامالت طائرات .. 

هل  احمللي،  أو  القطري  املستوى  على   
تدفع جائحة كورونا بكل الدول املتخّلفة إلى 
إعادة الّتفكير والنظر يف أولوياتها، فتهتم أكثر 
وإرساء  االقتصاد  وببناء  والصحة  بالتعليم 
إجادة  يف  تتلّخص  قوية  أسس  على  دعائمه 
تسيير موارد البلدان واستثمارها على أحسن 
وجه؟ ونحن يف اجلزائر مثاٌل حي على ذلك 
الهدر للموارد والكفاءات يف مجاالت الطب 
حيث  احلديثة،  والتكنولوجيات  والعلوم 
اجلدد، بغض  اخلريجون  يهاجر سنويا آالف 
يستفيد  الذين  الباحثون  أولئك  عن  الّنظر 
منهم العالم املتقدم منذ عقود دونا عنا. فهل 
الّنظر  إعادة  إلى  الّنزيف  هذا  كل  بنا  يدفع 
العلمي ويف استخدام  البحث  تعاملنا مع  يف 
املرتبطة  املهنّية  املجاالت  كل  يف  املعرفة 
حزما  أكثر  سياسات  سنضع  هل  بحياتنا؟ 
يف  فعليا  واستغالله  العلمي  البحث  لتطوير 
إحداث التنمية؟ هل ستدفع بنا هذه األزمة 
فساد  من  الصحّية  منظومتنا  إخراج  إلى 
الّتسيير الذي التهم ماليير الدوالرات دون أن 
هل  الواقع،  أرض  على  مرضيا  عائدا  يحّقق 
سنفكر يف اإلبقاء على أطبائنا وباحثينا على 
أرضنا مع توفير كل ما يستحقونه من رواتب 
والبحث  للعمل  ووسائل  ومخابر  مجزية، 
سنمنحهم  هل  ذلك  من  واألهم  والّتطوير 

ثقتنا ونحّررهم من قيود البيروقراطية وذهنّيات 
القبيلة والعشيرة التي متنع عاملا من العمل أو 
أسئلة  ؟  ما ال يرضى عنه  البحث ألن طرفا 
التي  األزمة  وحي  من  طرحها  ينبغي  كثيرة 
تتهاوى  عريقة  صحية  بأنظمة  دوال  جعلت 
واإلصالح،  املراجعة  إلى  وتدعوا  تتخّبط  أو 
تعاني  منظومة صحية  نطرحها يف  فكيف ال 
الكثير من النقائص، مع أّنها متتلك كثيرا من 
الكفاءات البشرية التي ميكن أن تغّير وجهها 

نحو األفضل. 
اخلطاب  يخشى  ال  أنه  كورونا  أظهر  لقد 
السياسي وال العسكري، ولكنه يعترف فقط 
باخلطاب العلمي، أما اخلطاب السياسي فقد 
يطيح بالرئيس األمريكي دونالد ترامب رغم 
محاوالته احلثيثة يف ندواته الصحفّية اليومية 
أمريكا  قوة  بأّن  األمريكيني  إيهام  املباشرة، 
ستحميهم، لكنهم اكتشفوا أّن ذلك اخلطاب 
لم يوفر بديال عن أجهزة الّتنفس االصطناعي 
النهاية  ويف  والقفازات !  الكمامات  وحتى 
تقنّية  علمية  معركة  الوباء  على  السيطرة 
اجتماعية واعّية ال ميكن أن تأتّي من فراغ وال 
ميكن أن تنتهّي دون نتائج أو آثار على صفحة 
أن ال حترقها على حد  أمل  اإلنسانية، على 

قول تشومسكي. 
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ي قاَمت  ال شَك أنَّ اخُلطوَة التِّ
ربيُة الَوطنيُة،   بها وزارُة التَّ
والهاِدفُة إلى إبقاِء الَتالميِذ 
ين يْخضعوَن - حالًيا -  الذِّ
حي ِف جوِّ  إلى احَلجِر الصِّ
امَلدرسِة،  بواسطِة ُدروٍس 

ُتقّدُم عبَر »الُيوتيوْب« وعبَر 
شاشِة الِتلفزيون، إّنا هي 

حيِح؛  خطوٌة ف االِتاِه الصَّ
وإْن تأَخرت قلياًل؛ غيَر أّنه 
نِبيُه وبعَد ثالثِة  وجَب التَّ

روِس  أّياٍم من إطالِق أرضّيِة الدُّ
إلى أّن ال َعمليَة لْم تُكن ف 
ِة امَلطلوبِة  الَواقِع باجلديَّ
واجَلوَدِة امَلأُمولِة. وبِعيًدا 
عن امُلتَوى، فإنَّ اجلاِنَب 

ع  ا وال ُيشجِّ قني كاَن كاِرثّيً التِّ
روِس؛  ُمطلًقا على َتتُبع الدُّ

سجيالِت  فقد كانْت أغلُب التَّ
َتفتِقد إلى اإلضاءِة اجَلّيدِة 
وِت  والُصورِة الَواِضحة والصَّ

ي  ، وهي األدواُت التِّ قيِّ النَّ
َتسمُح بَجلِب انتباه الِتلميِذ، 

رِس  وَتعُله ينخِرُط ف جوِّ الدَّ
ِم. َبل إنَّ تلَك الَعوامَل  امُلقدَّ
تعتبُر ُمنِفرًة بشكٍل َكبيٍر 

وتضرُب الَعمليَة الَتعليميَة 
واجُلهَد املبذوَل ف َمقتٍل. 
وهِذه امُلالحظاُت األولّيُة 

ي اسَتخلصناها من َعمليِة  التِّ
امُلتابعِة ألغلِب ما ُبثَّ عبَر 
يواِن  األرضيِة الَرقميِة للدِّ
عليِم عن ُبعد،   الَوطني للتَّ
جنُدها َتختِفي ف برنامِج 

»َمفاتيُح الَنجاِح« الّذي 
ادسِة  ُيقّدُم عبَر القناِة السَّ

للِتلفزيوِن اجَلزاِئري، والِذي 
َيبُث ِحصًصا مقبولًة ِتقنًيا 

وإن كانت دوَن اجَلودِة امَلأُمولة 
إلغفاِلها الكثيَر من ِتقنياِت 
األنفوغراِفيا والَتصويِر من 

َزوايا ُمختِلفة، لكّنها - ُعموًما - 
ربيِة  َتبقى مقبولًة. إّن وزارَة التَّ

ُمطالبٌة - بعَد اآلن - بأن 
َم دروًسا ِفعلّيًة عبَر هذه  ُتقدِّ
الَوساِئط،  َتستنُد فيها إلى 
صويِر  اخِلبراِت امَللّيِة ف التَّ
َن  واإلخراِج واإلعداِد، لُتمكِّ

ي وُتِقَق  للِرسالة لَدى امُلتلقِّ
األهداَف، الّتي ُأنِشئت من 

أجلها. 
 ورغَم ذلَك، فإّن امُلبادرَة ال 
َينبِغي أن َتتوّقَف مبجرِد 

جوِع إلى احلياِة الَعاديِة؛  الرُّ
فُيمكُن أن تكوَن األرضيُة ِمنصًة 
لدروِس دعٍم ُتساهُم ف تطويِر 
أداء الَتالميِذ، الّذين َيجُدون 
بعَض َمشاِكل االسِتيعاب ف 

األقساِم، خاصًة امُلكتظِة منها. 

اجلزائُر ُتصي  1468 مصاًبا بـ »كوفيد – 19« و193 ضحّيًة

تسجيـُل 45 إصابـًة جِديـدًة و20 حالَة وفاٍة موزعـًة على 9 واليـاٍت 
ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن   
الدكتور  اجلزائر،  يف   »19  - »كوفيد  وباء  تفشي 
بفيروس  إصابة جديدة   45 تسجيل  فورار،عن  جمال 
 1468 إلى  املصابني  عدد  إجمالي  ليرتفع  »كورونا«؛ 
حالًة. وكشف جمال فورار، يف ندوته الصحفية التي 
حالة   20 تسجيل  الثالثاء،عن  أمس  يوميا،  تعقدها 
عدد  إجمالي  ليرتفع  واليات،   9 مستوى  على  وفاة 
الوفايات إلى 193 وفاة عبر 33 والية.وأشار املتحدث 
ذاته إلى متاثل 113 حالة للشفاء منها 20 حالة بوالية 
البليدة و18 حالة بوالية اجلزائر العاصمة، مع تسجيل 
إخضاع 626 مريضا لبروتوكول العالج.                                                                                

تعييُن اللِّواء محمد قايدي رئيًسا لَدائرة 
االستعماِل والَتحضيِر ألركان الَجيش

رئيس  مبوجبه،   أنهى،   رئاسي  الرسمية مرسوم  اجلريدة  الــ20 من  العدد   صدر يف 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، مهام رئيس دائرة االستعمال والتحضير ألركان اجليش الوطني 
الشعبي اللواء محمد بشار، ابتداء من تاريخ 25 مارس 2020.ويف العدد نفسه صدر مرسوم 
والتحضير ألركان  لدائرة االستعمال  رئيًسا  قايدي  اللواء محمد  رئاسي آخر عني، مبوجبه، 
اجليش الوطني الشعبي، ابتداء من تاريخ 26 مارس 2020.          عّمــــــار قـــردود

حجَز املسروقات كّلها 

األمُن يوِقُف عصابًة سطت على فندٍق ُمخَصٍص للَحجر الّصحي 
عاجلت مصالح أمن والية اجلزائر، بحر األسبوع الفارط، قضية تكوين جمعية أشرار الرتكاب السرقة املوصوفة من داخل 
فندق عمومي، الكائن بقطاع اختصاص املقاطعة اإلدارية زرالدة واملخّصص للحجر الصحي باستحضار مركبة، مع إخفاء أشياء 

مسروقةو التزوير واستعمال املزّور، حيث مّت توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم.
وحسب بيان خللية االتصال والصحافة باملديرية العمة لألمن الوطني، فإّن العملية جرت إثر مباغتة دورية لعناصر الفرقة 
املتنقلة للشرطة القضائية بئر خادم عناصر من الشبكة اإلجرامية، وهم بصدد نقل مسروقات من شاحنة إلى سيارة، وذلك بعد 

التقّرب من املعنيني للتأكد من هويتهم ومراقبة مصدر األشياء املنقولة بني املركبتني.
ليتبنّي من التحريات األولية أّن املنقوالت هي محل عمليات سرقة من فندق عمومي مخصص إلستقبال مواطنني يف إطار 
اإلجراءات الوقائية املتمثلة يف احلجر الصحي، ليتم على الفور حجز األشياء املضبوطة واقتياد املشتبه فيهم ملقر الفرقة املتنقلة 

للشرطة القضائية الستكمال التحّري.
وسمحت التحريات املعمقة بتوقيف خمسة عناصر آخرين ينتمون للشبكة اإلجرامية، واسترجاع أشياء إضافية سرقت 
من الفندق ذاته. وتتمثل هذهاملسروقات يف عدة جتهيزات إلكترومنزلية منها شاشات تلفاز من احلجم الكبير واملتوسط، أواني 

منزلية للطبخ واألكل وأفرشة وأغطية.
كما مت ضبط وحجز كمية من املواد الغذائية،  تتمثل يف 37 علبة عصير فواكه سعة واحد لتر، 21 علبة حليب سعة واحد 
لتر، 6 علب طماطم بوزن واحد كلغ، علبة سردين بوزن 850 غراما، 96 علبة ياغورت صغيرة، 3 قارورات زيت سعة خمس 
لترات، 6 علب معجنات، علبة قهوة، 60 علبة مربى بوزن 20 غراما، 100 كلغ من املوز، 58 كلغ من البرتقال، 66 كلغ من 
البطاطا، 2 كلغ من الثوم، 8 كلغ من الفاصولياء، 5 كلغ من األرز، 64 كلغ من حلم الدجاج، 5.6 كلغ من حلم اخلروف، 3 كلغ 
من الزبدة، 2 كلغ من السالطة، 4 كلغ من اخليار، 17 كلغ من البصل، 10 كلغ طماطم، 5 كلغ ليمون، 20 علبة أكل كبير، 

10 علب أكل صغيرة، دلو مطّهر، مكنسة بدون عصا، مجموعة من األكياس البالستيكية مختلفة األحجام.
وبعد استكمال جميع اإلجراءات القانونية ضد املشتبه فيهم، مّت تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية املختص إقليمًيا اّلذي أمر 

بإيداعهم احلبس املؤقت.                                                                                         خالد دحماني

بلسان عبد العزيز تويقر 

رايس  مراد  بئر  درك  متكن 
إجرامية  عصابة  توقيف  من 
والهلع  الرعب  بثت  خطيرة 
ببئر  املاحلة  حي  سكان  وسط 
أوضح  حيث  رايس،  مراد 
العملية  أن  الوطني  الدرك  بيان 
مكنت من توقيف 9 أشخاص 
األسلحة  مبختلف  مدججني 
شقة  بانتهاك  قاموا  البيضاء، 
وهددوه.  املواطنني  ألحد 

التدخل  هذا  أن  ذاتها  املصادر  وذكرت 
العصابة  أفراد  توقيف  إلى  أدى  السريع 
وشل مخططاتهم مع حجز أسلحة بيضاء 

كبيرة من مختلف األنواع.
مواقع  من  العديد  وتداولت  هذا، 
املعنيني  توقيف  أن  االجتماعي  التواصل 
الجراءات  االنصياع  رفضهم  إثر  جاءت 
توقيفهم  مت  أنه  حني  يف  الصحي،  احلجر 
بسبب ارتكابهم جرائم متس األمن العام.
ق.م

العاصمة 

عَب بَحي المالحة  الَدرك يوِقُف ُمثيري الرُّ

جراد ذّكَر الُوالة والهيئات الـمعِنيَة بَتطبيِق القانوِن بصرامة 

إقراُر غراماٍت َمالّية وعقوبٍة بالَحبس 
حي في حقِّ ُمنتهِكي الَحجر الصِّ

 
 أصدر الوزير األول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الُوالة والهيئات الـمعنية،  ُيذكرهم من خاللها 

بضرورة التطبيق الصارم للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة يف إطار الوقاية من فيروس«كوفيد - 19 
» ومكافحته، عماًل بتوجيهات رئيس اجلمهورية.و أفاد بيان صدر أمس الثالثاء عن الوزارة األولى 

بأنه لوحظ عقب الـمرحلة األولى من احلجر الـمفروضة على املواطنني، بعض أوجه التقصير الناجمة 
عن عدم التقيُّد باإلجراء من جهة، ووقف عدد كبير من األنشطة التجارية الـمرخص لها، والسيما 
تلك اخلاصة بتموين الـمواطنني مبختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى. وأوضح البيان أنه بهدف 

فرض احترام التدابير املتخذة حلماية السكان ومتوينهم الـمنتظم ستعمل السلطات العمومية على 
تطبيق القانون بكل صرامة من خالل تطبيق العقوبات اجلزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض.و 
فيما يتعلق باحترام إجراء احلجر الـمنزلي، أوضح البيان ذاته أن الـمواطن ملزم باحلجر الـمنزلي، 
ما عدا يف احلاالت اخلاصة الـمذكورة يف النصوص الـمعمول بها،  والتي تسمح ببعض التنقالت 

برخصة أو بدونها، موضحا أن كل إخالل بإجراء احلجر الـمنزلي يستوجب تطبيق العقوبات اجلزائية 
املنصوص عليها يف القانون، أي غرامات تتراوح من 3000 إلى 6000 دينار يف حق كل الـمخالفني 
الذين قد يتعرضون عالوة على الغرامات إلى احلبس لـمدة ثالثة أيام على األكثر.و أشار البيان إلى 
أن الُوالة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات اإلدارية من خالل إجراء حجز السيارات والدراجات 

النارية الـمستعملة من قبل األشخاص الذين خالفوا قواعد احلجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها 
الـمحشر. وفيما يخص عدم احترام واجب اإلبقاء على بعض الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط، 
فقد أوضح بيان الوزارة األولى أن الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تستمر يف النشاط من 
خالل إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية 

لذلك، والسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم واإلبقاء على متاجر اجلملة 
ووحدات اإلنتاج التي متونهم، قيد النشاط.ويف حال رفض التجار الـمعنيون فتح محالتهم، وإذا كان 
هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين يف األحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الُوالة مكلفون بالقيام 

بتسخير هؤالء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الوالئية.و خُلص البيان إلى أن رفض 
االمتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية يؤدي إلى العقوبات اجلزائية التي ينص عليها القانون، أي إلى 

غرامة تتراوح بني 1000 دينار و10000 دينار واحلبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتني 
العقوبتني فقط. 

عّمـــــار قـــردود

دروُس 
اإلنترَنــت

عّمـــار قـــردود



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

