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جاِئحُة كورونا ُتفاِقم معاناَة 
ُسكاِن »مناطِق الَهاِمش«

06
بجاية 

رين   وحدتاِن لُمتابعة الُمتأثِّ
نفسيــا بالحجـِر الّصحـي 

08
ورقلة  

 ُمهندسـو النَّظافـِة بتقـرت 
يحتّجون وُيطاِلبون برواتبهم  

التَّفكيُر في عالِم »ما بعَد ُكورونا«!

د. مهماه بوزيان د. مهماه بوزيان   		15

غُلِب يقيًنا على مخاوفنا، مع االستعداد لألسوأ،  إّننا بحاجٍة إلى التَّ
ُص بنا بسبب  عِب وامُلعّقد،  الذي يتربَّ جُند معا ملواجهِة الوَضع الصَّ والتَّ

ال مباالِتنا وَجشِعنا وأنانيتنا وال 
مسؤوليتنا؛ حالُنا مع »جائحة 

كورونا« لن تكون أفضَل مع اخلوف 
أو التخويف أو التهوين واالستهتار 

والتسويف وامُلماطلة؛ حقيقُة »عدم 
الذهاب إلى إجراءات قاسية وقاهرة 
وقسرية يف حق الساكنة« - لألسف 
- سُيكّلفنا »نتائَج قاسية يف األرواح، 

وقاهرًة إلرادتنا ورغبتنا يف احلياة«.  
لكّن مهما كاَن احلاُل واملآُل، فالهلع ال 
يطيل عمرا، وال ُيعيد حياة أو َفقًدا! 

16
إحصاُء 18 وفاًة بـ »كوفيد - 19« 

فاء  وتماُثُل 591 ُمصاًبا للشِّ
 َتعاِفي 131 ُمصابا وتسجيُل 

89 حالــــًة جِديـــدًة
 أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف 
اجلزائر، الدكتور جمال فورار، عن 

تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا«عبر 19 والية،  ليرتفع 
إجمالي عدد املصابني إلى 1914 

حالة مؤكدة عبر 46 والية، بنسبة 
زيادة قدرها 5 باملائة خالل الــ24 

ساعة األخيرة، وذلك عبر تشخيص 
الداء بتقنية الــ )PCR(. وأفاد 

فورار بأن 27 والية عبر الوطن لم 
يتم تسجيل بها أي إصابة، فيما 

مت تسجيل ما بني إصابة واحدة و3 
حاالت إصابة عبر 12 والية.

حي واخلوِف من العدَوى بُكورونا تراجٌع حاٌد يف الّتبرِع بسبِب احَلجر الصِّ

 بنــوك الــدم  بنــوك الــدم 
 تســــــتنـزف ! تســــــتنـزف !

0303

حــي بغليــزان  َتحــٍد إلجـراءاِت الَحجــر الصِّ
تُه السلطات خوفا من انتقال عدوى  مع انتشاِر فيروس كورونا املستجد،  الذي أثار حالة رعٍب يف ُنفوس املواطنني، ويف ظل عزلِة احَلجر املنزلي الذي أقرَّ

الفيروس، تباينت حاالُت امتثاِل العائالت بغليزان إلجراءات احَلجر رغَم كّل ما يحمله من فوائد على الصحة والوقاية من فيروس كورونا القاتل.

إعاناٌت للعائالت الَفقيرة وقوافٌل تضامنّيٌة نحَو البليدة 09

5 والياٍت 24 ساعًة عبر  م خالَل  1070 عوًنا تبّرُعوا بالدَّ  برناوي: 
الّدِم كلَّ َشهر بكلِّ امُلستشفيات  بن زند:  ينَبِغي جتديُد مخزوِن 

بالّدم! ع  التبرُّ أثناَء  الَعدوى بفيروِس »كورونا« مستحيلٌة  قدور غربي: 

100 ألٍف فقط! ائمني  عنَي بالّدِم الدَّ عدُد املتبرِّ

ُُ
ُُ
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وصف اجتماع »أوبك+ » بالتاريخي. . عرقاب:

اتفاٌق َمبدئيٌّ يخصُّ مشروَع 
»ديزارتيك« بدايَة أفريل الَجاِري

صفية نسناس

تصريحات  يف  عرقاب،  وأفاد 
الفارط  أفريل   9 اجتماع  أن  إذاعية، 
للدول االعضاء مبنظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوبك« إلى جانب دول خارج 
توصل   »+ »أوبك  بـ  املعروف  املنظمة 
التفاق تعاون يقضي بتخفيض اإلنتاج 
على ثالث مراحل؛ األولى تبدأ من 1 
ماي إلى 30 جوان يكون فيه تخفيض 
بواقع 10 مليون برميل يوميا أما املرحلة 
نهاية  إلى  جويلية  من  فتبدأ  الثانية 
يوميا  برميل  ماليني   8 بواقع  ديسمبر 
جانفي  من  فتبدأ  الثالثة  املرحلة  اما 
يكون   2022 أفريل  غاية  إلى   2021

التخفيض فيه مبقدار 6 ماليني برميل 
يوميا.

اليه  املتوصل  االتفاق  ووصف 
اآلن  الهدف  أن  إلى  بالتاريخي مشيرا 
وإعادة  السوق  عافية  استرجاع  هو 
الكبيرة  الكميات  بسبب  له  التوازن 
حالة  هناك  أن  فضال  ضخت،  التي 
تشبع يف املخزونات العاملية األمر الذي 
وعن  النفط.  أسعار  على  كثيرا  أّثر 
التخفيضات،  بهذه  اجلزائر  تأثر  مدى 
لن  اجلزائر  أن مداخيل  أوضح عرقاب 
داعيا  مستقبال  توازنا  وستعرف  تتأثر 
ملرافقة  اجلديدة  التقنيات  الستخدام 
التخفيضات وترشيدها لصالح بالدنا.

على  الطلب  أن  عرقاب  واعتبر 
وباء  تفشي  بسبب  تراجع  يف  النفط 
حركة  توقف  إلى  أدى  الذي  كورونا 
النشاطات  ومعظم  العاملية  النقل 
الوفرة  إلى  النظر  بصرف  الصناعية، 

الكبيرة للمحروقات يف السوق.
ترأست  التي  اجلزائر  دور  وعن 
منظمة »أوبك«، قال عرقاب إن اجلزائر 
عملت على تفعيل املقترحات وتقريب 
أفكار  عن  والبحث  النظر  وجهات 
يرضي  اتفاق  إلى  للتوصل  جديدة 
مصاحلهم،  ويخدم  األطراف  جميع 
ملفتا إلى أن الدور اجلزائري كان مؤثرا 

جدا داخل املنظمة.

ملجلس  التنسيق  هيئة  أعلنت 
جلسة  إلغاء  عن  أمس،  مساء  األمة، 
والسكان  الصحة  لوزير  االستماع 
وإصالح املستشفيات عبد الرحمن بن 
 ،»19 »كوفيد  فيروس  وباء  بوزيد حول 
املباشر  على  بثها  سيتم  كان  حيث 
األمة،  ملجلس  الرسمية  الصفحة  عبر 
الوقائية  بالقواعد  االلتزام  إطار  يف 
ويف  االجتماعي  التباعد  وإجراءات 
وسائل  مختلف  متكني  الوقت  نفس 

اإلعالم من متابعة هذه اجللسة.
له  بيان  يف  املجلس،  قال  وكان 
ملجلس  التنسيق  هيئة  إن  أمس،  يوم 
وزير  إلى  استماع  جلسة  ستعقد  األمة 
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 

بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  البروفيسور 
عن  الناجمة  التطورات  موضوع  حول 
املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي 
طرف  من  املتخذة  االحترازية  والتدابير 
الدولة على جميع األصعدة ملواجهته، 
اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا، 
قبل أن يتبعها مساء ببيان إلغاء مرجعني 

اخلطوة إلى التزامات الوزير.
من  كل  النقاش  سيحضر  وكان 
بسمة  البرملان،  مع  العالقات  وزيرة 
عزوار والوزيـر املنتدب لدى وزير الصحة 
املستشفيات،  وإصالح  والسكان 
عبد  الصيدالنية  بالصناعة  املكلف 

الرحمان لطفي جمال بن باحمد.
صفية نسناس

كان من المزمع مناقشةَ تطورات َتفّشي جائحة ُكورونا
إلغاء لقاء وزير الصحة بمجلس األمة

احلظائر  لديوان  العام  املدير  كشف   
اجلزائر  لوالية  والتسلية  والرياضات 
إلياس قمقاني، أمس األحد،  )أوبال(، 
على  السيارات  حظيرة  تخصيص  عن 
بالعاصمة  الصابالت  منتزه  مستوى 
السيارات  من  الكبير  العدد  الستقبال 
املتعلقة  للمخالفات  تبعا  التي مت حجزها 
الصحي  احلجر  إجراءات  احترام  بعدم 
بحسب  قمقاني،  أوضح  بالعاصمة.و 
»نظرا  أنه  أمس،  يوم  )و.أ.ج(  نقلته  ما 
المتالء احملاشر التي حتجز فيها السيارات 
املخالفات  رأسها  للقوانني وعلى  املخالفة 
احلجر  إجراءات  احترام  بعدم  املتعلقة 
والي  من  وبأمر  بالعاصمة،  الصحي 
منتزه  حظيرة  تخصيص  مت  اجلزائر، 
 1200 من  ألزيد  تتسع  التي  الصابالت 

سيارة الستقبال سيارات املخالفني«.
و أضاف أنه مت تسخير أكثر من 32 
عون أمن على مستوى حظيرة الصابالت، 
األمن  ألفراد  الدائم  الوجود  جانب  إلى 
احلضري من أجل تأمني املوقع إلى غاية 
تسلط  و  الصحي.  احلجر  إجراءات  رفع 

السيارات  حجز  إلجراء  اخلاضعني  على 
تتراوح  يف احملشر عقوبة دفع غرامة مالية 
الوزن  لسيارات  بالنسبة  دج   2000 بني 
الوزن  لسيارات  دج  و4.000  اخلفيف 
أقصاها شهر، حسب  الثقيل وذلك ملدة 

ما أوضحه املسؤول.
حلجر  تخضع  العاصمة  أن  يذكر 
فيروس  تفشي  بسبب  جزئي  صحي 
وبعد  املنصرم.  مارس   24 منذ  كورونا 
اجلزئي  للحجر  الزمنية  املدة  حتديد 
بالعاصمة بني 19سا مساء و7سا صباحا 
إلى  مارس   24 من  املمتدة  الفترة  خالل 
تقدمي  مع  احلجر  فترة  متديد  مت  أفريل   4
ساعة البدء يف تطبيقه إلى 15سا وذلك 
خالل الفترة املمتدة من 5 إلى 19 أفريل 
استجابة  نسبة  بلغت  قد  و  اجلاري. 
الكلي  الصحي  احلجر  لضوابط  املواطنني 
واجلزئي املفروض على عدد من واليات 
من  املمتدة  الفترة  خالل   95% الوطن 
أبريل اجلاري, حسب   6 إلى  مارس   24

مديرية األمن الوطني.
ق.و

 أصحاُبها مخالفو إجراءات الحجر بالعاصمة
ِه الصابالت الحتواِء  َتخصيُص منتزَّ

الّسياراِت  الَمحُجوزة

أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب أن الجزائر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الجانب األلماني لمشروع ديزيرتيك بداية أفريل 
الجاري عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، مضيفا أن التخفيضات التي ستترتب عن اتفاق اجتماع »أوبك+« لن تؤثر على 

مداخيل الجزائر من العملة الصعبة واصفا االتفاق »بالتاريخي«.

الصيدالنية  الصناعة  مجمع  بادر 
والطبية »نوفارتيس« اجلزائر مبنح مستلزمات 
للمستشفيات،  املركزية  للصيدلية  طبية 
تسمح بتموين املستشفيات ومهني الصحة 
قد  التي  الصحية  االحتياجات  وتلبية 
األيام  االستشفائية خالل  املراكز  تواجهها 
فيروس  وباء  ملواجهة  املقبلة  واألسابيع 

كورونا )كوفيد 16(.
وأوضح رئيس املجمع كرمي حرشاوي، 
يوم أمس يف بيان للمجمع، أن تلك الِهبة 
ومواد   )FFP2( »كمامات  يف  تتمثل 
استعمال  ذات  وقمصانا  العينني  حلماية 
طبية  وقبعات  جبهية  ومحارير  واحد 

وجراميق«.
املكلفة  املجمع  فرق  أن  أكد  كما   
ستواصل  الضروريات  هذه  مبشتريات 
هناك  بأن  واعدا  املسعى،  هذا  جهودها يف 
وجتهيزات  مستهلكات  من  أخرى  هبات 
يف  ستصل  التنفس  أجهزة  مثل  طبية 
أقرب وقت ممكن،« وذلك دعما للسلطات 
املجاني  التموين  خالل  من  الصحية 
القصوى«،  الضرورة  ذات  ملستهلكات 

يضيف البيان.
األدوية  صناعة  مجمع  وطمأن 
والتجهيزات الطبية على اإلبقاء على نشاط 

الفترة  هذه  خالل  والتوزيع  احمللي  اإلنتاج 
األدوية  تسليم  استمرارية  وعلى  الصعبة، 
للمرضى يف العالم بأسره مطمئنا أنه ليس 
سلسلة  يف  انقطاع  أي  حاليا  املتوقع  من 
نوفارتيس  مجمع  أكد  كما  التموين.  
ملواجهة  واحلذر  باليقضة  متحليا  يظل  أنه 
الهيئات  جانب  إلى  الصحية  األزمة  هذه 

الصحية اجلزائرية ومهنيي الصحة.
اإلجراءات  يتخذ  أنه  إلى  وأشار 
خالل  من  متعاونيه  حلماية  الضرورية 
مارس   15 منذ  بعد  عن  العمل  اعتماد 

املاضي وذلك تزامنا مع تفاقم الوضعية.
يف  نوفارتيس  متعاوني  كل  أن  وتابع 
اجلزائر يعملون من منازلهم باستثناء الذين 
يعملون يف مواقع اإلنتاج والتوزيع، وأن هذا 
اإلجراء الوقائي سيظل ساري املفعول إلى 

غاية 30 أفريل 2020.
يقضي  اتخذه  قرار  إلى  أشار  كما 
املمارسني  الصحة  ملهنيي  الزيارات  بتعليق 
والعيادات  واملصحات  املستشفيات  يف 
وذلك  مسمى«،  غير  أجل  »إلى  الطبية، 
وتقليص  واملرضى  للمتعاونني  حماية 
انتشارا  يعرف  الذي  الفيروس  تفشي  خطر 

سريعا.
وأج

لسدِّ االحتياجات في ظل تفشي الوباء
 »نوفارتيس« يمنُح مستلزماٍت طبّيٍة 

للَصيدلية  الَمركزّيِة  للُمستشفيات
حذرت اللجنة االسترالية للتضامن 
احتمال  من  الصحراوي  الشعب  مع 
املعتقلني  صفوف  يف  »كارثة«  وقوع 
جراء  املغرب،  سجون  يف  الصحراويني 
املعاملة  سوء  من  يهددهم  الذي  اخلطر 
من  للوقاية  التدابير  وغياب  جهة،  من 
مطالبة  املستجد«،  »كورونا  فيروس 
إلطالق  عاجال  بالتدخل  املتحدة  األمم 
االسترالية  اللجنة  وقالت  هم.  سراح 
يف  الصحراوي،  الشعب  مع  للتضامن 
لألمم  العام  األمني  إلى  وجهتها  رسالة 
»النظام  إن  غوتيريس،  انطونيو  املتحدة 
السياسيني  األسرى  يعرض  املغربي 
السجون  داخل  للخطر  الصحراويني 
املغربية، يف غياب تام للرعاية الطبية«، 
هو   - الرسالة  تقول   - واضح  والدليل 
سجني   5000 قرابة  لسراح  إطالقه 
ما  وهو  صحراوي  أسير  أي  يشمل  ولم 
فيروس  بوباء  لإلصابة  عرضة  يجعلهم 
وفق  الرسالة،  وأضافت   .»19 »كوفيد 
 « الصحراوية،  األنباء  وكالة  أوردته  ما 
الصحراويني يف  السياسيني  األسرى  أن 
السجون املغربية هم يف وضع سيئ، يف 
ظل غياب لشروط النظافة ويتم إطعامهم 
أيضا  الرسالة  يف  وجاء  سيئ«،  بشكل 
»إنهم يعانون بالفعل من أمراض مزمنة، 

يف كثير من احلاالت ناجتة عن التعذيب 
وهم  الطبية  الرعاية  ونقص  عانوه  الذي 
بالفيروس  للعدوى  الرئيسيون  املرشحون 
االسترالية  اللجنة  وتقول  التاجي«. 
العام  األمني  إلى  رسالتها  يف  للتضامن 
املراقبني  بأن  علم  على  »انكم  األممي: 
وجود  بعدم  نددوا  الدولية  واملنظمات 
أدلة ومحاكمات جائرة مت مبوجبها احلكم 
صحراويني،  سياسيني  سجناء  على 
الفيروس  خلطر  معرضون  هم  واآلن 
التاجي، مما يجعل إطالق سراحهم أكثر 

إحلاحا« تؤكد الرسالة.
وشددت اللجنة األسترالية للتضامن 
ضرورة  على  الصحراوي  الشعب  مع 
أجل  من  األممي  العام  األمني  تدخل 
اإلفراج عن جميع السجناء السياسيني 
وال  الكارثة،  وقوع  قبل  الصحراويني 
كما  إزيك«.  »أكدمي  مجموعة  سيما 
دعا مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
إلى  الدولي  األحمر  والصليب  اإلنسان 
الظروف،  مراقبة  حتمل مسؤولياتهما يف 
السجناء  احتجاز  مبوجبها  يتم  التي 
إياهم  داعية  الصحراويني،  السياسيني 

إلى التصرف قبل فوات األوان.
تضامنية  ًة  هبَّ املغرب  ويواجه 
الصحراويني  األسرى  مع  واسعة  دولية 

التعجيل  بضرورة  تطالبه  بسجونه، 
ظل  يف  خاصة  هؤالء  سراحه  بإطالق 
انتشار فيروس كورونا الذي جعل الوضع 

ال يحتمل مزيدا من االنتظار.
صحراوية  جهات  عدة  ووجهت 
إلى  اإلطار،  هذا  يف  دعوات،  ودولية 
األمم املتحدة وللمجتمع الدولي من أجل 
األسرى  حياة  إلنقاذ  عاجال  التدخل 
طويلة  سنوات  منذ  احملتجزين  املدنيني 
من قبل االحتالل املغربي، ومن بينهم 
يف  يعانون  الذين  إزيك  أكدمي  مجموعة 
ظروف احتجاز سيئة تضاعفت اليوم مع 
انتشار جائحة كورونا، مما يزيد املخاوف 

بشأن وضعهم الصحي.
مقدمته  ويف  الصحراويون،  وحمل 
املغربية  الدولة  غالي،  إبراهيم  الرئيس 
األسرى  حياة  عن  املسؤولية  كامل 
سجونها،  يف  الصحراويني  املدنيني 
بالضغط  األممي  العام  األمني  وطالبوا 
الذين  هؤالء  إلطالق  االحتالل  على 
حق  عن  دفاعهم  ملجرد  اعتقلوا 
املصير  تقرير  يف  الصحراوي  الشعب 
ميثاق  يكفله  الذي  واالستقالل، 

وقرارات األمم املتحدة.
)و.أ.ج(

تخّوف من انعدام تدابير الوقاية من كورونا
جون  يَن بالسُّ تحذيراٌت بخصوِص َمصيِر الُمعتقلين الَصحراويِّ



عّمــــار قـــردود

اإلقبال  املواطنني  األطباء  ناشد  كما 
حركة  لتأثر  بالدم،  التبرع  على  الضروري 
الذي  الليلي  الصحي  باحلجر  التبرعات 
تقريًبا،  أسابيع  منذ3  احلكومة  تفرضه 
وكذلك خوف املواطنني من انتقال عدوى 
قلة  إلى  أدى  ما  وهو  »كورونا«،  فيروس 
حياة  الدم،خاصة وأن  بنوك  يف  املخزون 
السرطان وضحايا  املرضى كمرضى  بعض 
رغم  الدم،  بكيس  مرتبطة  املرور  حوادث 
انتقال  مخاوف  من  مختصني  تبديد 
عدوى »كورونا« عبر الدم، ونصحوا باتخاذ 
وتفادي  فقط  املعهودة  الوقاية  إجراءات 
مسافة  واحترام  التجمعات  االزدحام  
يسجل   ثواني  ثالث  كل  فخالل  األمان، 
أن  كما  الدم،  نقل  إلى  بحاجة  شخص 
يدخلون  مرضى  عشرة  كل  من  واحًدا 
املستشفى يف حاجة إلى حقن الدم أيضا. 
ثالثة  إنقاذ  ميكنه  متبرًعا  فإن  باملقابل، 

أشخاص.
من  الصحة  وزارة  تتمكن   ولم 
لتسيير  جناعة  أكثر  نظام  استحداث 
متبرعني  وإيجاد  بالدم  التبرع  عمليات 
النادرة،  الزمر  ميلكون  دائمني، خاصة ممن 
األقارب  لصالح  التبرع  يزال  ما  وقت  يف 
مقارنة  اجلزائر  يف  التبرع  حاالت  يتصدر 
عددهم  يبلغ  الذين  الدائمني  باملتبرعني 
اجلزائر  أن  رغم  فقط،  متبرع  ألف   100
العربي  املغرب  مستوى  على  األولى  هي 
أنها  كما  بالدم،  التبرع  نسبة  يف  وأفريقيا 
فاقت املعدل الذي سطرته املنظمة العاملية 
يف  واملتمثل  الدم  مأمونية  لضمان  للصحة 
حيث  نسمة،   1000 لكل  تبرعات   10
 14 اجلزائر  يف  بالدم  التبرع  معدل  يقارب 

متبرًعا بالنسبة لكل 1000 نسمة.

ألف   500 بني  ما  جمع  سنوًيا  ويتم 
يف  اجلزائر،  يف  بالدم  تبرع  ألف  و600 
احلاالت الطبيعية ورغم أن كميات معتبرة 
العاملية  املنظمة  معطيات  مع  تتماشى 
للصحة، إال أنها تبقى غير كافية لطلبات 
األزمات  زمن  عن  ناهيك  اجلزائر  مرضى 
والكوارث،حيث تزداد احلاجة إلى الدماء.

 أزيدُ من 11 ألَف حالِة فقِر َدٍم 
يتزّودوَن بالّدم  كلَّ 20 يوًما

لسرطان  حالة   200 سنويا  ُتسّجُل   
على  الدم  لنقل  حالة  كل  حتتاج  الدم، 
األقل مرة واحدة كل 20 يومًا.أما األنواع 
ما  تسجيل  فيتم  السرطان،  من  األخرى 
كل  جديدة  إصابة  حالة  ألف   53 معدله 
سنة، والعديد من احلاالت تستدعي حقن 
الدم دوريا، فيما تخطى عدد املصابني بفقر 
وهي  حالة  ألف   11 املختلفة  بأنواعه  الدم 
أمراض تستدعي تزويد املريض بالدم مرة 

واحدة كل 20 يومًا.
مسؤولة  به مصادر  أفادت  ملا  ملا  ووفًقا 
أزمة  فإن  الوطن«،  »أخبار  الصحة  بوزارة 
يف  خطيرة  مستويات  بلغت  الدم  أكياس 

املستشفيات خاصة بواليات البليدة،اجلزائر 
ي  تيز ، قسنطينة ، ن ا هر و ، صمة لعا ا
وز،باتنة،تلمسان وسيدي بلعباس، حيث 
املرضى  وأقارب  بأهالي  االستعانة  يتم 
الضرورية لهم، فضاًل  الدم  لتوفير كميات 
عن االستنجاد مبواقع التواصل االجتماعي 

من أجل احلصول على كيس دم.

الوكالُة الَوطِنّية للّدم توِجه نداًء 
للّتبرع 

نداء  للدم  الوطنية  الوكالة   وجهت 
إلى  هؤالء  توجه  لقلة  نظًرا  للمواطنني 
وباء  انتشار  بسبب  الدم  حقن  هياكل 
حسبما  )كوفيد19-(،  »كورونا«  فيروس 
أفاد به بيان لهذه الوكالة مؤخًرا.و وجهت 
الوكالة الوطنية للدم نداء للتبرع بالدم حتت 
احلياة«  تنقذ  التفاتة  بالدم  »التبرع  شعار 
إلى« كافة املواطنني الذين تتراوح أعمارهم 
بني 18 و65 سنة ويتمتعون بصحة جيدة، 
حلقن  احملتاجني  املرضى  صالح  يف  وهذا 

الدم«.
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نقل  مركز  على  املشرف  كشف 
اجلامعي  باديس  ابن  مبستشفى  الدم 
يف  زندة،  بن  الدكتور  بقسنطينة، 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن من بني 
حاد  تراجع  عنها  نتج  التي  األسباب 
الصحي  احلجر  هو  الدم  مخزون  يف 
الوطن،  واليات  كافة  عبر  املفروض 
من  للمواطنني  كبير  عزوف  والنتيجة 
جهة  ومن  جهة.  من  بالدم  التبرع 
العدوى  انتقال  من  تخوفهم  ثانية، 
بنوك  أن  إلى  املتحدث  أشار  و  لهم.  
يف  حاًدا  نقًصا  تعرف  ما  دائًما  الدم 
الذي  األمر  النادرة،  الدموية  الزمر 
وخاصة  املصالح،  من  بالكثير  يدفع 
تأجيل  إلى  العامة،  اجلراحة  مصلحة 
إلى  بالنسبة  اجلراحية  العمليات 

العديد من املرضى، يف انتظار احلصول 
من  الدم  من  الكافية  الكميات  على 
املتبرعني، وعادة ما يطال النقص الزمر 
منها،  السلبية  خاصة  النادرة  الدموية 
تكون  التي  اإليجابية  الزمر  عكس 
مشكل  أن  زندة  بن  ويؤكد  متوفرة. 
بنوك الدم ال يتعلق بالكميات القليلة 
املستشفيات  تغطي حاجيات  التي ال 
بحفظ  األمر حتى  يتعلق  وإمنا  وفقط، 
هذه األكياس من الدم. و بحسبه بن 
زندة، »فمدة احلفظ يجب أال تتعدى 
صالحية  تتجاوز  ال  حني  يف  الشهر، 
الصفائح الدموية خمسة أيام، عكس 
بقية املكونات التي تدوم  42 يوًما، ما 
يعني أن مخزون الدم يف كل مستشفى 
ويجب  فقط،  واحد  لشهر  يكفي 

يضاعف  ما  وهو  مرة،  كل  يتجدد  أن 
وجود  ظل  يف  املستشفيات  حاجة 
من  الدائمني  للمتبرعني  قليلة  أعداد 
الدم وعدد محدود من املتبرعني بالزمر 
بن  وأشار   .)A.B.O( النادرة لــ 
إمدادات  من  باملائة   60 أن  إلى  زندة 
التوليد  مصالح  إلى  توجه  الدم  بنك 
األول،ثم  املقام  يف  النساء  وأمراض 
واالستعجاالت  الدم  أمراض  مصالح 
اجلزائريني  زندة  بن  ناشد  و  الطبية. 
»الدم  ألن  بجدية  األمر  مع  التعامل 
تنتهي صالحيته بعد نحو ثالثني يومًا 
املستمر  التبرع  يستلزم  ما  التبرع،  من 
إلنقاذ عدد كبير من املرضى، قبل أن 

تتأزم األمور ومتوت أرواح بريئة«.
ع.ق

ِم ُتعاِني نقًصا حاًدا بسبِب الَحجر الّصِحي والخوِف من العدوى بـ »كورونا« ُبنوك الدَّ

ُمناشداٌت للّتبُرِع بالّدم بعد تناقِص 
الَمخزون  بمستشفياِت الَوطن

بعد فرض الحجر الصحي ضمن إجراءات التحكم والحد من  تفشي فيروس »كورونا« في الجزائر من طرف رئيس الجمهورية، 
ناشدت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين التبرع بالدم، بعد أن بدأت بنوك الدم تعاني من انخفاض مخزونها فيما 
بعضها اآلخر في عدة واليات نفد تماًما. ودقت الوكالة الوطنية للدم ناقوس الخطر جراء النقص الفادح الذي تعانيه مختلف 

فئات المرضى من حقن الدم،  بعد عزوف أغلبية المواطنين على التبرع بسبب تفشي فيروس »كورونا«.

المشرُف على مركز نقل الدم بمستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة.. الدكتور بن زند: 
 ينَبِغي تجديُد مخزوِن الّدِم كلَّ َشهر في كلِّ الُمستشفيات

رئيس الفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم.. قدور غربي:
الَعدوى بفيروِس »كورونا« مستحيلٌة 

ع بالّدم! أثناَء التبرُّ
اعتبر رئيس الفدرالية اجلزائرية للمتبرعني بالدم، قدور غربي،  يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن«، توقف عمليات التبرع باجلزائر أمر منطقي جًدا وموضوعي إلى أبعد احلدود؛ كونه 
يعود بالدرجة األولى إلى تخوف املواطنني من العدوى وانتقال فيروس »كورونا« إليهم عبر 
احلقن، فضاًل عن احلجر الصحي املفروض بسبب تفشي جائحة »كورونا« وبقاء الناس 

يف بيوتهم.
وطمأن غربي املواطنني املتبرعني، مؤكدًا أن فيروس »كورونا« ال ميكنه االنتقال ألن 
انتقال  احتمال  فإن  وبالتالي  واحد،  وملتبرع  واحدة  مرة  استعمالها  ويتم  معقمة  احلقن 
إخضاعه  يتم  دمه  منح  على  بالدم  متبرع  أي  إقدام  وقبل  أنه  كما  متاًما،  منعدم  العدوى 
لقياس درجة حرارته وكلما كانت مرتفعة ال ُيسمح له بالتبرع حفاًظا على صحته وصحة 
اآلخرين، كما يجني املتبرع من خاللها عدة فوائد أهمها حصوله على حتليل مجاني للدم، 
وبالتالي إذا كان مصاًبا بفيروس يف الدم أو بأي مشكل فإن التحليل مُييط اللثام عن ذلك، 
ويتم فوًرا مراسلته وتبليغه بنتيجة التحليل ليبدأ بدوره يف اخلضوع للعالج، كما يحصل 
على بطاقة زمرة الدم. وكشف أنه ال يتم أخذ التبرعات من غير اجلزائريني، ملفًتا إلى أن 
القانون اجلزائري يسمح لغير اجلزائري باالستفادة من بنك الدم بدون التبرع أو التعويض 

بوحدات الدم.
األشخاص  أن  علميا  ثبت  حيث  املتبّرع،  الشخص  على  بفائدة صحية  يعود  كما 
املتبرعني بدمهم أقل عرضة لإلصابة باألمراض املختلفة، وأبرزها مختلف أنواع السرطان 
وأمراض القلب والشرايني وارتفاع الكوليسترول يف الدم، ناهيك عن األجر والثواب الذي 
يحصل عليه املتبّرع من اهلل سبحانه وتعالى، ألنه مّد يد العون لشخٍص يف أمس احلاجة 

لشيء ميتلكه.
للتبرع  أو شاحنة  أو مستشفى  أقرب مركز طبي  إلى  التوجه  املواطنني   وناشد غربي 
بالدم للتبرع بقليل من الدم،وقال إن العديد من املرضى ترتبط حياتهم بالدم القليل الذي 
املقبالت على  والنساء  والسرطان،  الكبد  الدم ومرضى  فقر  املتبرع، وذكر مرضى  يقدمه 
الوالدة كونهن عرضة للنزيف الدموي احلاد وضحايا حوادث الطرقات، حيث تتسبب تلك 
احلاالت  العديد من  وحياة  إصابة عشرات اآلالف من األشخاص سنويًا،  احلوادث يف 
اخلطيرة تكون مرهونة بدم املتبرعني. وبالرغم من إجراءات احلجر الصحي إال أن حوادث 

الطرقات لم تتوقف،  وما زالت حتصد األرواح وتخلف العديد من اجلرحى.
و أضاف غربي أنه و«حتى نتالفى انتهاء صالحية الدم يتم تبادل وحدات الدم مع 
أحياًنا خالل  يفسد  قد  الدم  أن  موضًحا  اخلاصة،  واملستشفيات  العسكرية  املستشفيات 
التنقل اخلاطئ ويتم التخلص منه بطرق صحية حال فساده يف محرقة خاصة ألنه سائل 

بيولوجي ناقل للعدوى«.
ع. ق

المكّلُف باإلعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية.. نسيم برناوي:

م خالَل   1070 عوًنا تبّرُعوا بالدَّ
24 ساعة عبَر 5 والياٍت 

تصريح  برناوي،يف  املدنية، نسيم  للحماية  العامة  باملديرية  باإلعالم  كشف املكلف 
بالدم  للتبرع  العامة للحماية املدنية أطلقت حملة وطنية  املديرية  الوطن«،  أن  لــ«أخبار 
خاصة مبستخدمي القطاع فقط، وقال إن العملية انطلقت اجلمعة املاضية عبر 5 واليات، 

منها: أدرار،النعامة وورقلة، لتشمل باقي واليات الوطن خالل األسبوع اجلاري.
و أفاد برناوي بأنه مت تسجيل 1070 عونا باحلماية املدنية تبرعوا بالدم يف ظرف 24 
ساعة،موضًحا أن عملية التبرع بالدم تتم يف ظروف جد حسنة، وعبر عن أمله يف أن يكون 
اإلقبال على التبرع كبيًرا من طرف منتسبي ومستخدمي سلك احلماية املدنية بغية تعزيز 

املخزون الوطني من الدم خاصة يف ظل الظروف احلالية.
و أشار برناوي إلى أن عملية التبرع بالدم دأبت مديرية احلماية املدنية على القيام بها 
بشكل سنوي ويأمل يف أن تقوم بقية األسالك األخرى من شرطة ودرك وطني وجيش 
وجمارك بالتبرع بالدم إلنقاذ املخزون الوطني من هذه املادة احليوية من النفاد، ومتكنهم من 

إنقاذ أرواح الكثير من البشر.
بالدم  التبرع  على  اإلقبال  إلى  فيه  يدعوهم  اجلزائريني  لكل  نداء  برناوي  ووجه 
العدوى باعتبار اتخاذ جميع  انتقال  التخوف من  باملستشفيات إلنقاذ حياة املرضى دون 
مصالح حقن الدم إلجراءات الوقاية الالزمة التي حتمي مرتاديها، مضيًفا أنه يف »الوقت 

الراهن هناك فئات كثيرة من املرضى حياتها مهددة باخلطر، ومرهونة بكيس دم«.
عّمــــار قـــردود

الدكتور محمد بوعبد اهلل:
على وزارِة الّصحة استغالُل المتعاِفيَن من 
»كوفيد – 19« في معالجة الَمرضى 
 اقترح الدكتور محمد بوعبد اهلل الرئيس السابق للجنة الصحة والشؤون االجتماعية 
استغالل  الصحة  وزارة  على  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  الوطني،  الشعبي  باملجلس 
املتعافني من مرض »كوفيد - 19« وإقناعهم بالتبرع بالدم لالستفادة من البالزما يف عالج 

مرضى هذا الفيروس.
و أشار بوعبد اهلل إلى أن هناك عدة دول يف العالم قامت بذلك وجنحت يف زيادة عدد 
املتعافني من »كورونا«، وقال على بنوك الدم اجلزائرية االنطالق يف جتميع بالزما مناعية 
من املتبرعني املتعافني من فيروس »كورونا« املستجد، وحتضيرها وفق املواصفات العاملية.
وقال بوعبد اهلل إن جسم الشخص املصاب عندما يواجه الفيروس يكوِّن أجساما مضادة 
للتغلب على املرض وتبدأ عملية التبرع من املتعايف بعد انتهاء العالج وفترة احلجر املنزلي 

وفًقا للمعايير املنشورة عاملًيا من منظمة الصحة العاملية.
وأوضح أن األجسام املضادة يف بالزما دم املريض املتعايف تبقى على مستوى عال مدة 
ثالثة أسابيع، ثم متيل إلى االنخفاض لذا يتم حتديد جدول زمني لكل متبرع على حدة 
علًما أن املتبرع الواحد يساهم يف عالج ثالثة مرضى. وذكر إنه يتم نقل بالزما الشخص 

حياُة المالِيين مهّددٌة  بسبِب ُنقص مخزوِن الّدم 	
ائمين 100 ألٍف فقط 	 عيَن بالّدِم الدَّ عدُد المتبرِّ
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استقبلتهم إقامة المعهد الجزائري للبترول ببومرداس

إخضاُع  نحو 400 رعية جزائري 
قِدموا من  اإلمارات للحجر الّصحي

سميرة مزاري

ويف هذا الصدد، قامت السلطات 
اإلقامة  بتجهيز  ببومرداس  الوالئية 
وتوفير  اجلزائريني،  الرعايا  الستقبال 
على  يسهرون  طبي  وشبه  طبي  طاقم 
حيث  الصحي،  وضعهم  مراقبة 
سيمكثون يف املكان 14 يوما من احلجر 
تفشي  ملنع  احترازي  كإجراء  الصحي 

جائحة كورونا يف اجلزائر.
والية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
أمس،  أول  غاية  وإلى  بومرداس، 

املغتربني  من  دفعات   3 استقبلت  قد 
املطارات  يف  العالقني  اجلزائريني 
استقبل  حيث  واإلماراتية،  التركية 
ببلدية  الواقع  السياحي  أدمي  مركب 
الدفعة  املنصرم  مارس   19 يف  زموري 
واملقدر  اجلزائريني،  الرعايا  األولى من 
عددهم بــ 352 شخصا كانوا عالقني 
فترة  قضوا  حيث  التركية،  باملطارات 
احلجر الصحي باملركب قبل التحاقهم 
إصابة  أي  تسجيل  دون  بعائالتهم 

بالفيروس بني أوساط هؤالء.
بتاريخ  األولى  الدفعة  وفور مغادرة 

السلطات  باشرت  اجلاري،  أفريل   3
احمللية عمليات تنظيف وتعقيم واسعة 
الضروريات  مختلف  وتوفير  للمركب 
جزائريا  مغتربا   350 نحو  الستقبال 
ثانية،  كدفعة  تركيا  دولة  من  قدموا 
آخر  يف  املركب  يغادروا  أن  ينتظر 
احلجر  فترة  انقضاء  بعد  األسبوع 
الصحي، ليفوق عدد الرعايا اجلزائريني 
بومرداس  والية  استقبلتهم  الذين 
احترازي  كإجراء  مغترب،   1000
التاجي  لكبح تفشي جائحة الفيروس 

بالبالد.

لفظ، يف ساعة متأخرة من مساء 
)أ.  يدعى  طفل  السبت،  أمس  أول 
بجراحه  متأثرا  األخيرة،  أنفاسه  خ( 
إلى  تعرضه  عقب  وهذا  البليغة، 
سيارة  أن  يذكر  أليم.  سير  حادث 
من نوع 308 دهست الطفل بالطريق 
الوالئي رقم 3 قرب اإلقامة اجلامعية 

يف سكيكدة ببلدية احلدائق. 
تفاصيل احلادثة تعود إلى محاولة 
مسرعا  املزدوج  الطريق  قطع  الضحية 
إعالن  قبل  دقائق  بيته  إلى  للعودة 

صاحب  أن  غير  الصحي،  احلجر 
السيارة الذي كان يسير بسرعة مفرطة 
وعليه،  ودهسه.  للصغير  ينتبه  لم 
تدخلت مصالح احلماية املدنية لدائرة 
سكيكدة من أجل حتويل جثته على 
باملستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة 
األهالي  من  العشرات  خرج  بينما 
القاطنني على حافتي الطريق املزدوج 
محملني  كبيرة،  احتجاجات  يف 
السلطات احمللية مسؤولية تكرار حصد 
خاصة  صغارهم،  أرواَح  السيارات 

املرات  من  العديد  يف  طالبوا  أنهم 
بإقامة ممهالت. 

مبعية  املختصة  األمن   مصالح 
مكان  إلى  تنقلت  احمللية  السلطات 
ثورة  إخماد  يف  وجنحت  احلادث، 
أغلقوا  قد  كانوا  الذين  الغاضبني 
وسط  إلى  املؤدي  الرئيس  الطريق 
ضمانات  مقدمني  الوالية،  عاصمة 
ووضع  احملتجني  مطالب  بتلبية  كافية 

املمهالت.
جمال بوالديس

الحادث دفع بالسكان إلى االحتجاج
مصرع طفل في حادث سيٍر بسكيكدة  

الوادي
هالُك شاب متأثرا بالتهاب السحايا 

فارق شاب يف الـ 17 سنة من عمره احلياة أمس، متأثرا مبرض التهاب 
السحايا بوالية الوادي.

الضحية يعاني من التهاب السحايا منذ مدة، حيث ظل يعالج مبستشفى 
الوادي ما دفع به لالنقطاع عن الدراسة يف ثانوية الطالب العربي حيث يقطن. 
وبعد طول مرحلة عالج، فارق الضحية احلياة يف ساعة متقدمة من صباح 
السحايا،  بالتهاب  الوادي تشهد سنويا إصابات  أن والية  أول أمس. يذكر 

خاصة بني األطفال ومن هم دون الـ 20 سنة.
رشيد شويخ

إثر ثبوت حاالت إصابة في بلديتي الثنية واألخضرية
رئيس بلدية عمال ببومرداس يأمر بغلق  

مداخل المدينة 
أمر، أمس، رئيس بلدية عمال بوالية بومرداس »رابح دودة« بغلق كل 
مداخل املدينة، على خلفية ثبوت حاالت إصابة بفيروس كورونا بالبلديات 

احملاذية على غرار بلديتي الثنية ببومرداس واألخضرية بالبويرة.
القرار الذي اتخذته مصالح بلدية عمال كإجراء احترازي ملنع  وجاء يف 
للوقاية  الوطني  لإلجراء  »تنفيذا  باملدينة،  التاجي  الفيروس  جائحة  تفشي 
واحلد من خطر انتشار والتطور احملتمل لفيروس كورونا،. ونظرا للوضع الراهن 
ببلدية  اإليجابية  احلاالت  ثبوت  وبعد  األقاليم  عبر  الوباء  النتقال  وتفاديا 
الثنية واألخضرية، يضع رئيس املجلس الشعبي البلدي لعمال حيز التطبيق 
الغلق التام لكل املداخل املؤدية إلى بلدية عمال عبر القرى احملاذية للبلديات 

املجاورة«.
الوطن«  »أخبار  حتوز  الذي  القرار  من خالل  عمال  بلدية  رئيس  وأوضح 
نسخة منه أن األمر يتعلق باملداخل الشرقية والغربية للبلدية، حيث يشمل 
قرار الغلق من اجلهة الشرقية مدخل جهة حمانة، عطوشة، تيزي مهدي، 
القرية الفالحية ببوعيدل، قرية بوسماعيل، قرية أوالد حاج لونيس مدخل 
يف  املتمثلة  للبلدية  الغربية  املداخل  إلى  باإلضافة   .5 رقم  الوطني  الطريق 

مدخل الطريق الوطني رقم 5 )الكرم(، أوالد بوشيوان، وأوالد بلمو.
ويف األخير، دعا املسؤول كل املواطنني الغرباء عن البلدية مهما كانت 
صفتهم إلى التقيد الصارم ببنود القرار، واحترام األعوان املكلفني بتنفيذه، 
مؤكدا يف الوقت نفسه أن اإلجراء يدخل يف إطار تطبيق شروط الوقاية واحلجر 

الصحي وكذا حماية لصحة املواطنني بالبلدية من خطر اجلائحة.
سميرة مزاري

بسكيكدة 
م شخص في انفجار سيارة بوادي  تفحُّ

الصابون 

مصالح  والربع،  الثالثة  الساعة  حدود  يف  أمس  أول  مساء   تدخلت، 
مهول  حريق  إخماد  أجل  من  سكيكدة  يف  الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 
شّب يف سيارة سياحية، كان بداخلها شخص ما يزال مجهول الهوية، وهذا 

على مستوى منطقة وادي الصابون ببلدية فلفلة.
وبحسب مصادرنا، فإن احلادث أبلغ عنه بعض الصيادين، حيث انحرفت 
املركبة وسقطت أسفل الشاطئ الصخري بوادي الصابون ببلدية فلفلة، حيث 
هذا  الهوية.  مجهول  يزال  ما  العمر،  من  الثالثني  يف  شخص  يقودها  كان 
وأدى نشوب النار يف السيارة إلى تفحم الضحية بشكل كلي، حيث تدخلت 
فرقة احلماية املدنية ألجل إخماد احلريق وانتشال جثة الضحية وحتويلها على 
مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عبد الرزاق بوحارة، بينما فتح قيادة الدرك 

الوطني املختصة حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادثة.
جمال بوالديس

 

استقبلت، ليلة أول أمس، إقامة المعهد الجزائري للبترول ببومرداس نحو 400 شخص من الرعايا الجزائريين الذين كانوا 
عالقين باإلمارات المتحدة، حيث سيخضعون للحجر الصحي نحو أسبوعين، إلى حين التأكد من سالمتهم من فيروس كورونا.

الوطني  للجيش  مفارز  متكنت 
خالل  السبت،  أمس  أول  الشعبي، 
وزو  وتيزي  بالبويرة  متشيط  عمليات 
تسعة  وتدمير  كشف  من  واجللفة، 
مخابئ للجماعات اإلرهابية، بحسب 
ما أفاد به يوم أمس األحد بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.
إطار  ويف  أنه  البيان  يف  وجاء   
مفارز  دمرت  اإلرهاب،  مكافحة 
للجيش الوطني الشعبي، يوم السبت، 
اإلرهابية  للجماعات  مخابئ  تسعة 
خالل  الصنع  تقليدية  قنابل  وسبع 
عمليات متشيط بكل من البويرة وتيزي 

وزو واجللفة/ن.ع.1.

و يف إطار محاربة التهريب واجلرمية 
ببني  احلدود  حراس  ضبط  املنظمة، 
 )266( بشار/ن.ع.3،  ونيف، والية 
فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام 
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 
بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني )11( 
 )25,100( وضبطت  مخدرات  تاجر 
كيلوغرام من الكيف املعالج و)9300( 
عمليات  خالل  وذلك  مهلوس  قرص 
وعني  البليدة  من  بكل  مختلفة 
وأم  وغليزان/ن.ع.2  الدفلى/ن.ع.1 
يضيف  والطارف/ن.ع.5،  البواقي 

املصدر ذاته.
مفارز  أوقفت  أخرى،  من جهة  و 

الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة 
وعني  مختار  باجي  برج  من  بكل 
شخصا  عشرين  قزام/ن.ع.6، 
الدفع  رباعية  مركبات  أربع  وحجزت 
و)1،8( طن من املواد الغذائية وثماني 
صواعق تفجير و)885( غراما من مادة 
هذا  يف  ضبطت،  الديناميت.  كما 
و)12(  كهربائيا  مولدا   )17(« اإلطار، 
مطرقة ضغط و)06( أجهزة كشف عن 
املعادن، يف حني مت إحباط محاوالت 
بكل  الوقود  من  لترا   )7512( تهريب 
أهراس«،  وسوق  وتبسة  الطارف  من 

حسب ما تضمنه البيان.
صفية. ن

خالل عمليات تمشيط نّفذها بالبويرة وتيزي وزو والجلفة
الجيش يدمُِّر تسعة مخابَئ للجماعات اإلرهابية



السبب. . تفشي وباء كرونا
كبلدية  جبلية  ببلديات  القاطنني  املواطنون  بعض  وأكد 
بودريعة بن ياجيس وبلدية غبالةوالسطارةوإيراقن سويسي يف 
تصريحات لـ »أخبار الوطن« أن معاناتهم املستمرة منذ سنوات 
طويلة من العزلة التي فرضتها عليهم طبيعة التضاريس الوعرة 
الصاحلة  املياه  رأسها  وعلى  احلياة  ضروريات  أبسط  وغياب 
للشرب، الكهرباء والغاز،  وكذا الطرقات واملسالك،  جعلتهم 
يتعايشون مع جميع النقائص املوجودة ويحاولون إيجاد بدائل 
أخرى لتدبر أمورهم وحياتهم اليومية،  وهذا من خالل جلب 
البقاء مكتويف األيدي  ما يحتاجون بإمكانياتهم اخلاصة بدل 
جميع  ظلت  التي  احمللية  السلطات  وعود  جتسيد  انتظار  يف 

مشاريعها مجرد حبرا على ورق. 

 الماء والغاز
عن  املسؤولون  عجز  التي  اجلبلية  املناطق  سكان  تعود   
تزويدها باملاء الصالح للشرب منذ سنوات إلى قضاء الساعات 
الطويلة يف انتظار قدوم صهاريج املياه القتناء هذه املادة احليوية 
التي تستعمل للشرب والغسيل ومببالغ مضاعفة، فحنفياتهم 
منهم  الكثير  أن  املياه. يف حني  قطرات  على  يوما  تتعرف  لم 
غاز  قارورات  جلب  سبيل  يف  الكيلومترات  عشرات  يقطعون 
خاصة  فقط  واحد  أسبوع  ملدة  تكفيهم  تكاد  ال  التي  البوتان 
للعائالت التي تضم عدد كبير من األفراد، ناهيك عن املشقة 
الناجتة عن حملها بالنسبة ملن ال ميتلكون مركبات فالسلطات 
بلديات  تغطية  نسبة  أن  لها  إحصائية  آخر  يف  أكدت  التي 
جيجل بالغاز تقارب الـ 70 باملئة، ال تزال حسب تصريحات 
السكان- تتحجج بصعوبة التضاريس التي تعرقل إجناز مشاريع 
الظل بكل من  العديد من مناطق  بالغاز يف  الطاقة وتزويدهم 

بلدية الشحنة، أوالد عسكر، بن ياجيسوجيملة. 

 ضروريات الحياة منعدمة
معظم ضروريات احلياة ال تصل إلى منازل هؤالء املواطنني 
كحال املدن الكبرى التي قد يصل املاء الشروب وغاز املدينة 
فعلى  السكنات،  من  كبير  عدد  وحمامات  مطابخ  غاية  إلى 
الوالية  هذه  يف  واملداشر  القرى  فسكان  متاما،  ذلك  عكس 
التي تعتبر أكثر من 80 باملئة منها ذات طبيعة جبلية يجدون 
صعوبة  مع  جللبها  والتنقل  اخلروج  على  مجبرين  أنفسهم 
املعاناة  فحاليا  الطبيعية،  والظروف  العادية  احلاالت  يف  ذلك 
أمرا صعبا  الضروريات  بأبسط  للتزود  اخلروج  وبات  تضاعفت 
للغاية بالنظر إلى تخوفهم من عدوى الوباء وكذا الندرة الشديدة 
إلزامية  املواد األساسية، عالوة على  التي طرأت على بعض 
تطبيق تعليمات اجلهات الرسمية بعد جملة اإلجراءات التي 
اتخذتها السلطات وأهمها فرض احلجر اجلزئي لتجنب انتشار 

فيروس كورونا.

ملساعدة  الوالئية  القافلة  تواصل 
بوالية  الظل  مبناطق  معوزة  عائالت 
نائية  بلديات  نحو  سيرها  جيجل 
االنطالقة  كانت  فبعدما  ومعزولة. 
وغبالة  سويسي  ايراقن  بلديتي  من 
شملت  منهما  لكل  200قفة  بحصة 
جمعت  طرود  يف  الغدائية  املواد  كل 
مواد  من  املواطن  مايحتاجه  كل  فيها 

غذائية وخضر وسميد. .هاته العملية 
املاضي  االثنني  يوم  انطلقت  التي 
لتصل  الذكر  سالفتي  البلديتني  من 
الشحنة  بلديتي  من  لكل  املرة  هاته 
غدائي  300طرد  مبجموع  الطهر  وبرج 
اشرف  التي  العملية  عائلة.  لكل 
ومبساهمة  الوالية  والي  انطالقها  على 
وكذا  االجتماعي  النشاط  مديرية 

مديرية الفالحة ومديرية الغابات كما 
شارك يف هاته العملية مديرية الصحة 
للكشف  ومعدات  طبية  اطقم  بارسال 
عن سكان هاته املناطق فيما ستواصل 
البلديات  باقي  لتمس  مسارها  القافلة 

اجلبلية منها والنائية.
سهام عاشور

المسيلة
توفير الدقيق لسكان القرى بحمام الضلعة

الشرقي  للشمال  30كم  حوالي  الضلعة  حمام  بلدية  مصالح   وزعت 
لعاصمة الوالية املسيلة نهاية األسبوع املاضي مادة الدقيق على املواطنني 
جتنيبهم  بهدف  النائية  السكنية  والتجمعات  واملداشر  القرى  يف  القاطنني 
الوقاية االحترازية من  إطار  والتي تدخل يف  املناطق احلضرية  إلى  التنقل 

انتشار وباء كورونا فيروس. 
 حيث قامت مصالح البلدية مبرافقة العائالت من خالل التواصل مع 
ملفت  بشكل  مؤخرا  الطلب  عليها  كثر  التي  املادة  هذه  لتوصيل  املطاحن 
لإلنتباه حيث مت توزيع كمية من الدقيق بكل من قرى بير ماضي والقطف 
رئيس  عليها  أشرف  التي  العملية  وهي  والبويرة  اجلراد  وعني  واملريجات 
املجلس الشعبي البلدي حيث مت التكفل كذلك مبطلب سكان الدريعات 
وقرية الدبيل والباعات والذكارة كما طالب مديرية التجارة بتوفير كميات 
معتبرة من الدقيق لتغطية العجز، وتوصيل مثل هذه املواد واسعة االستهالك 
على  إعانات  توزع  أن  ُينتظر  املعزولة.كما  والقرى  النائية  املداشر  لسكان 

الفقراء واملعوزين بذات البلدية مت جتميعها من طرف اخلّيرين واحملسنني. 
جمال أبو أشرف

مطالب بفتح مكتب بريد حي 05 جويلية  
عيسى  مدينة سيدي  جويلية يف   05 بحي  اجلزائر  بريد  زبائن  طالب 
بضرورة فتح مكتب احلي املذكور خاصة بعد االنتهاء من عملية الصيانة 
لبرنامج  تنفيذا  مالي  مبلغ  من  استفادته  بعد  مؤخرا  عرفها  التي  والترميم 
بريد  افتتاح مكتب  لتأخر  تأسفوا  املذكور  املكتب  زبائن  الوصية،   الوزارة 
انتهت ولم يبق سوى ربط مكتب  التهيئة قد  احلي خاصة وأن األشغال 
بنك  ملقر  للتنقل  أجبرهم  الذي  األمر  منهم،   العديد  حسب  بالكهرباء 
الفالحة والتنمية الريفية القدمي كون مكتب البريد قد مت حتويله مؤقتا ملقر 
بنك بدر الذي تنعدم فيه سبل الراحة بالنظر لضيقه وهو ما أصبح يهدد 
حياتهم خاصة يف ظل انتشار باء كورونا فيروس،  من جهة أخرى يبقى 
مكتب 20 أوت ينعدم لتهيئة الساحة األمامية له مما أثار حفيظة الزبائن يف 

ظل البرك املائية كلما تساقطت زخات املطر.
جمال أبو أشرف

توزيع السكنات مطلب سكان الخبانة
احمللية  السلطات  من  املسيلة  جنوب  اخلبانة  ببلدية  مواطنون  طالب 
توزيع  يف  اإلسراع  بضرورة  الوالية  والي  السيد  رأسها  وعلى  والوالئية 
السكنات االجتماعية والسكن الريفي والتجزئات الترابية التي سبق وأن 
خصصتها البلدية وحسب معلومات متطابقة فقد قدرت احلصة السكنية 
اجناز  يف  بالتعجيل  املطالبة  مع  اإليجاري ب150وحدة  اإلجتماعي  بنمط 
50 وحدة سكنية أخرى انطلقت بها األشغال مؤخرا،  الطالبون أوضحوا 
أن اغلبهم يعاني ظروفا اجتماعية قاهرة كما طالب املواطنون باإلفراج عن 
40وحدة بصيغة الريفي والتي بقيت حبيسة األدراج منذ يقارب العام  كما 
ذكر املعنيون القطع األرضية املقدر ب 150 قطعة ترابية بصيغة االجتماعي،  
أين وزعت منها 13 وحدة تقريبا لتتوقف العملية منذ فترة دون سابق إنذار،  
ولم يخف آخرون أن عدد الطلبات عن السكن بصيغه املختلفة تعرف تزايدا 

من عام آلخر بلغ حوالي 5000 طلبا. 
جمال أبو أشرف

قسنطينة 
حجز 5 آالف وحدة من مواد التنظيف 

القضائية  الضبطية  متكنت 
من  بوزيان  حامة  دائرة  ألمن 
مواد  لصناعة  ورشة  تفكيك 
باالستهالك  اخلاصة  التنظيف 
مواد  من  كمية  وحجز  البشري 
باالستهالك  اخلاصة  التنظيف 
للتسويق  ومهيأة  معلبة  البشري 

حيثيات  وتعود  للتسويق.   مهيأة  كانت  وحدة   5000 من  بازيد  واملقدرة 
القضية اثر معلومات بخصوص تواجد ورشة لصناعة مواد التنظيف اخلاصة 
القضية،  يف  حتقيق  فتح  ليتم  رخصة،  دون  تنشط  البشري  باالستهالك 
حيث مت تأكيد صحة املعلومة بانعدام الرخصة، ليتم حجزها، بعد عرضها 
الوسم،  أنها غير صاحلة لالستعمال النعدام  على املصالح املختصة تبني 
اجلديدة  باملدينة  التقني  الردم  محطة  مستوى  على  وإتالفها  ليتم حجزها 
التحقيق مت اجناز ملف إجراءات  علي منجلي وبعد االنتهاء من مجريات 

جزائية يف حق املعني قدم مبوجبه أمام النيابة احمللية. 
خديجة بن دالي
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الُسكان مجبرون على التنقل للتزود بالماء والغاز

جائحُة كورونا تفاِقُم معاناَة سكان 
ل بجيجل مناِطق الظِّ

جيجل 

انطالق قافلة  لمساعدة العائالت بمناطق الظل

تفاقمت معاناة اآلالف من سكان البلديات المعزولة والنائية بوالية جيجل؛ فالقاطنون بمناطق الظل  وجدوا 
أنفسهم في أزمة حقيقية، فهم مضطرون للبحث عن ضروريات الحياة كالماء والغاز في المناطق المجاورة 

رغم خطر تفشي الوباء.

القضائية  الشرطة  قوات  متكنت 
والية  بأمن  السابع  احلضري  لألمن 
تفكيك  من  نوعية  قسنطينة يف عملية 
أشخاص   03 وتوقيف  إجرامية  شبكة 
سنة،   و28   25 بني  أعمارهم  تتراوح 

متورطني سرقة عتاد شركة ادوية 
استرجاع  من  العملية  مكنت 
املبلغ املالي املسروق،  خزنة مصفحة،  
نوع  من  احلجم  كبير  سيف  ألبسة،  
كبيرة  ثاقبة  آالت   02 ساموراي،  
وقاطعة  مسامير  نازع  احلجم،  وصغيرة 
مصالح  بيان  يف  وجاء  هذا  كهربائية.  
شكوى  تلقت  مصاحلها  أن  األمن 
مرسمة من قبل صاحب شركة لتوزيع 

األدوية جراء تعرض مقر شركته لفعل 
السرقة بالسطو املسلح من قبل مجهولني 
إلى  باإلضافة  مصفحة  خزانة  طالت 
نوع  من  سيارة  ومفتاح  نقال  هاتف 
واملعاينة  املفتوح  التحقيق  مرسيدس.  
اجليد  االستغالل  مع  والتقنية  امليدانية 
وكذا  الوطني  لألمن  املراقبة  لكاميرا 
من  مركبة  تردد  بينت  اخلواص  ألحد 
أشخاص  متنها  على   « »سامبول  نوع 
حتديد  مت  حيث  الشركة،   مقر  حول 
األبحاث  وبتعميم  فيه  مشتبه  هوية 
األمن  قبل  من  توقيفها  مت  املركبة  على 
احلضري اخلارجي الثالث بعلي منجلي 
وحتويلها إلى املصلحة احملققة، ومواصلة 

ليتم  شركيه  هوية  حتديد  مت  للتحقيق 
توقيفهما،  وبتفتيش مقري إقامتهما مت 
العثور على ألبسة،  سيف كبير احلجم، 
احلجم،   وصغيرة  كبيرة  ثاقبتني  آالتني 
مت  ذلك  مع  باملوازاة  كهربائية،   قاطعة 
املصفحة  احلديدية  اخلزنة  استرجاع 
استرجاع  شطابةمع  غابة  مستوى  على 
وجدت  والتي  املسروق  املبلغ  من  جزء 
باستعمال  فتحة  إحداث  بعد  مفتوحة 
الوسائل احملجوزة،  كما أفضى التحقيق 
إلى تعمد عناصر العصابة تغيير لوحات 
لفت  لعدم  كراء(  )محل  املركبة  ترقيم 

االنتباه.
خديجة بن دالي

قسنطينة

القبض على عصابة سرقت عتاد شركة أدوية
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جمعيات محلّية تصنع االستثناء

إجراءاٌت وَتداِبير خاصٌة لمكافحِة الجائحَة ببومرداس

سميرة مزاري

أعلنت  ما  حسب  االجراءات،  هذه  متثلت 
الرسمسة  صفحتها  على  ثافاث  جمعية  عنه 
وضع  يف  »فايسبوك«  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
كل  تستهدف  القرية،  مدخل  عند  للتعقيم  آالت 
السيارات التي تدخل القرية، باإلضافة إلى مراقبة 
وكذا  املنطقة،  إلى  الواجلني  وكل  األهالي  حرارة 
جهاز  باستخدام   ،6 رقم  الوطني  الطريق  مرتادي 

قياس حرارة جبهي متطور.

 تعقيم ألف مركبة 
مبكافحة  اخلاصة  االجراءات  سمحت 
جمعية  اتخذتها  التي  التاجي  الفيروس  جائحة 
ثيزة على وجه  وقرية  ببلدية عمال  الشهيرة  ثافاث 
وجيز،  ظرف  يف  سيارة   952 بتعقيم  اخلصوص 
ويتعلق بكل السيارات التي تدخل إلى القرية وكذا 

التي ترتاد الطريق الوطني رقم 6.
التي  االجراءات  هذه  أن  اجلمعية  وأضافت 
القرية  من  شباب  ومتابعتها  تنفيذها  على  يسهر 
على  سيرها  لضمان  اليوم  يف  ساعة   12 يعملون 
فيروس  مكافحة  بهدف  واملوضوعة  وجه،  أكمل 
من  كبير  عدد  بتعقيم  سمحت  باملنطقة،  كورونا 
الشباب  وأن  قياسي، السيما  ظرف  السيارات يف 
قاموا ومبعدات بسيطة بصنع آلة تعقيم وضعت عند 
املركبات  مراقبة كل  يتسنى  القرية، حتى  مدخل 

التي تلج إلى املنطقة والقيام بتعقيمها.

 أجهزة قياس حرارية لتفقد المواطنين 
وبالنسبة ألجهزة قياس احلرارة التي تستخدم 
من طرفها، أوضحت جمعية ثافاث أنها تستعمل 
بقياس  خاصة  أجهزة  وهي  متطورة،  أجهزة   3
احلرارة اجلبهي الرقمي غير التالمسي، تستخدمها 
اجلمعية لقياس درجة حرارة كل املتوجهني إلى قرية 
ثيزة أو العابرين بالطريق الوطني رقم 6، ذات صنع 
أملاني مطابق للمواصفات األوروبية، حيث تستطيع 
الشخص  حرارة  قياس  قولها،  وفق  األجهزة،  هذه 

خالل ثانية واحدة وعلى بعد 5 سم من اجلبهة، 
وهي أجهزة غير تالمسية مع املريض أي متنع انتقال 
العدوى كما أنها حتوي ذاكرة تتسع لــ 9 قياسات 
قد  األجهزة  أن  السياق  ذات  يف  مشيرة  متتالية، 
وقت  يف  شخصا   1650 حرارة  بقياس  سمحت 
قصير، والعملية متواصلة خالل األيام املقبلة، ما 

من شأنه أن مينع تفشي اجلائحة بالقرية.

 توزيع 600 كيس من الفرينة على المتعّففين
العائالت  مع  التضامنية  املبادرات  إطار  ويف   
بتوزيع  مؤخرا  ثافاث  جمعية  قامت  املعوزة، 
احملتاجة  األسر  على  الفرينة  مادة  من  كيس   600
التكافل  مدى  عكست  مبادرة  وهي  باملنطقة، 
بينهم،  القرية فيما  أهالي  يربط  الذي  االجتماعي 
حيث متكنت اجلمعية وعبر تبرعات احملسنني الذين 
هبوا للمساهمة يف رفع الغنب عن العائالت املعوزة 
الفرينة  أكياس  توزيع  من  احلساس  الظرف  هذا  يف 

على مستحقيها وسط فرحة عارمة للمستفيدين.
ويف سياق متصل، كشفت ذات اجلمعية عن 
احملتاجة  العائالت  لفائدة  أخرى  تضامنية  مبادرة 
سيتم إطالقها خالل األيام القليلة املقبلة، تتمثل 
ستحوي  التي  الغذائية  الطرود  من  عدد  توزيع  يف 
العائالت،  حتتاجها  التي  األساسية  املواد  مختلف 
أكثر  التبرع  إلى  احملسنني  ذاته  الوقت  يف  داعية 
قصد إجناح الهبة واملساهمة يف التخفيف من محنة 
اجلائحة  وأن  السيما  بالقرية،  احملتاجة  العائالت 
منعت العديد من أرباب األسر باملنطقة من اخلروج 

إلى العمل والتزام احلجر املنزلي لسالمة ذويهم.

 معظم نشاطات الجمعية من تمويل المحسنين
أن  ثافاث  جمعية  أكدت  أخرى،  جهة  من 
مصدر متويل جميع النشاطات التي قامت بها منذ 
تأسيسها بقرية ثيزة هو الشعب أي سكان القرية، 
وأنها خالل مسارها اجلمعوي لم تتلق من السلطات 
احمللية لبلدية عمال سوى مبلغ محتشم ال يتعدى 7 
ماليني سنتيم يف سنة 2016، ولم تتلق بعد ذلك 
اقتصر  حيث  الرسمية،  اجلهات  من  إعانات  أي 

متويل نشاطاتها اخليرية على تبرعات احملسنني وأهل 
املنطقة  شباب  ومبساعدة  القرية،  أهالي  من  اخلير 
الذين أقدموا على مجهودات جبارة للدفع بالثقافة 
الواقعة  ثيزة  منطقة  وحتويل  الواجهة،  إلى  احمللية 
من  ريفية  منطقة  تعتبر  التي  عمال  بلدية  بأعالي 
العديد  يقصدها  سياحية  وجهة  إلى  الظل  مناطق 

من الزوار سنويا.
التي  االجنازات  بني  من  أنه  اإلشارة  وجتدر 
قرية  أحسن  بجائزة  فوزها  هي  اجلمعية  حققتها 
لعدة  وتنظيمها   ،2018 ربيع  يف  ببومرداس 
احتفاليات مبناسبة رأس السنة األمازيغية، تخللتها 
يف  احمللية  بالثقافة  واسع  وتعريف  للكتب  معارض 
املنطقة إلى جانب تنظيمها لعدة رحالت للمناطق 
البلدية خاصة يف مجال  بها  تزخر  التي  السياحية 

السياحة اجلبلية.
ثيزة  قرية  ثافاث وشباب  وأمام إصرار جمعية 
األيام  حتمل  أن  ينتظر  املستحيل،  حتقيق  على 
إلى  ستضاف  التي  اإلجنازات  من  املزيد  القادمة 
من  سنوات  بعد  استطاعت  التي  القرية،  رصيد 
التأسيس أن تصبح مثاال يحتذى به على املستوى 
عنه  عجزت  ما  وجيز  ظرف  يف  وحتقق  احمللي، 

السلطات احمللية ببلدية عمال.

لدائرة  احمللية  السلطات  مؤخرا،  أطلقت، 
لفائدة  تضامنية  قافلة  بومرداس  شرق  دلس 
العائالت املعوزة، أين قامت بتوزيع عدد معتبر 
من الطرود الغذائية على هاته الشريحة بكامل 
إقليم الدائرة. العملية مكنت يف يومها األول من 
توزيع 500 قفة من املواد الغذائية األساسية التي 
حتتاجها األسر املعوزة يف هذا الظرف احلساس، 
مع  الثالث،  ببلدياتها  دلس  دائرة  وقد شملت 
هذا  ويف  الظل.  مبناطق  القاطنني  على  التركيز 

الصدد، أشرفت مصالح الدائرة على تخصيص 
242 قفة لفائدة أهالي القرى واملداشر بكل من 
 120 توزيع  وأعفير،  شود،  بن  دلس،  بلديات 
موقع  من  بكل  الشاليهات  قاطني  على  قفة 
حني  يف  ليصالينوتاقدامت،  اجلديدة،  املدينة 
التابعني  النظافة  وعمال  القوص  بحارة  استفاد 
توزيع  مت  بينما  قفة،   87 من  مادينات  ملؤسسة 
القصديري  احلي  قاطني  على  قفة   30 نحو 
القافلة  متتد  أن  وينتظر  تاقدامت.  مبنطقة  الواقع 

دائرة  احمللية  السلطات  أطلقتها  التي  التضامنية 
من  املزيد  لتشمل  املقبلة،  األيام  خالل  دلس 
التكفل بأكبر عدد  املعوزة، من أجل  العائالت 
تخطي  على  ومساعدتها  الفقيرة  األسر  من 
الظروف الصعبة التي تتخبط فيها جراء تفشي 
القافلة  وأن  السيما  التاجي،  الفيروس  جائحة 
وفاعلي  للمحسنني  واسعة  مشاركة  سجلت 

اخلير باملنطقة.
سميرة مزاري

اتخذ أهالي قرية ثيزة الواقعة بأعالي بلدية ببومرداس إجراءات وتدابير خاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه بين 
السكان، وذلك بالتنسيق مع جمعية ثافاث الشهيرة بالمنطقة.

بومرداس
توجه قافلة تضامنية نحو مناطق الظل بدلس

بجاية
مصرع شاب وجرح آخرين في حادث سير 
لقي شاب 26 سنة حتفه فيما جرح اثنني عمرهما 23 سنة 
يف حادث مرور خطير على مستوى ط ورقم 9 الرابط بني بجاية 
بني  اصطدام  عبارة عن  بخراطة.احلادث  األول  بالنفق  وسطيف 
والشابني  تويف  الذي  الشاب  الثالثة«  الشباب  بها  كان  سيارة 
والشابني  املتويف  مقطورة.الشاب  نصف  اجلريحني«بشاحنة 
اجلريحني حسب املعلومات املتوفرة ينحدرون من بلدية ملبو. يف 
احلني تدخلت احلماية املدنية لنقل الضحية نحو مصلحة حفظ 
السرعة  جناح  على  اجلريحني  ونقل  خراطة  مبستشفى  اجلثث 
الوطني فتحت حتقيقا  الدرك  العالج،فيما فتحت مصالح  لتلقي 

يف القضية. 
 بـــلقاسم.ج

توسع عمليات التعقيم إلى القرى النائية 
وتطهير  تنظيف  وحمالت  بجاية،عمليات  بوالية  تتواصل 
الوقائية  اإلجراءات  إطار  يف  واألحياء  العمومية  لألماكن  واسعة 

املتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد- 19(.
مبشاركة  والبشرية  املادية  الوسائل  كل  تسخير  مت  حيث 
الديوان الوطني للتطهير ومديرية البيئة واحلماية املدنية واملصالح 
املتطوعني  إلى  املعنيني،باإلضافة  الشركاء  ومختلف  البلدية 
إشراف  بجاية،حتت  مبدينة  التنظيف  حملة  اخلواص وانطلقت 
والعسكرية  املدنية  السلطات  ممثلي  ومختلف  معبد  احمد  الوالي 
بالوالية،إلى جانب املواطنني واملجتمع املدني،حيث شهد برنامج 
النظافة والتعقيم القيام بعمليات تطهير واسعة،مست العديد من 
بجاية.كما شهدت  ببلدية  واألحياء  العمومية  واألماكن  املرافق 
اقبو،القصر،اميزور،صدوق،خر غرار  على  البلديات  من  العديد 

اطة،اوقاس.
بـــلقاسم.ج

وحدتان لمتابعة المتأثرين نفسيا 
بالحجر الصحي 

تدعمت العيادتان متعددتا اخلدمات »احدادن«و«سيي احمد« 
بوسط مدينة بجاية، مؤخرا بوحدتني للمتابعة النفسية للتواصل 
مع املواطنني والتكفل باألشخاص الذين يواجهون تبعات نفسية 
بسبب احلجر املنزلي الذي فرضته عدوى فيروس كورونا. وحسب 
الطبية  التعزيزات  فإن  احدادن،  العيادية  النفسانية  األخصائية 
اجلواريةببجاية،تشمل  للصحة  العمومية  املؤسسة  أقرتها  التي 
الطب  مبا يف ذلك  التخصصات  أطباء من مختلف  كذلك جتنيد 
اإلجراءات  إطار  يف  وغيرها،وتأتي  األسنان  وجراحة  العام 
تعيشه  الذي  االستثنائي  الظرف  مبواجهة  اخلاصة  االحترازية 
البلد، حيث مت يف هذا الصدد إيالء أهمية بالغة جلانب املتابعة 
النفسية للمواطنني مبن فيهم فئة األطفال،ملساعدتهم على تخطي 
لفريق  املهمة  هذه  أوكلت  الصحي،ولذلك  احلجر  انعكاسات 
للعمل  وجهوا  نفسانيني  وثالثة  أرطفوني  من  يتكون  متخصص 
يف العيادة متعددة اخلدمات سيدي احمد،بينما خصص لعيادة 
احدادن فريق يضم أرطفوني وستة نفسانيني،سيكونون يف خدمة 
املواطنني وكذلك مهنيي القطاع الصحي الذين يواجهون حتديات 
ميدانية حقيقية ومخاوف كبيرة سببها االحتكاك املباشر باملرضى 

وارتفاع احتمال تعرضهم للعدوى.
 بـــلقاسم.ج

تيسمسيلت 
إنتاج الكمامات الطبية بمراكز التكوين المهني 
اقدمت مراكز التكوين والتعليم املهنيني  بوالية تيسمسيلت، 
بلديتي  لرجام  من  بكل  على  ورشات  فتح  عدة  على 
يفوق  وخياطة  ما  تفصيل  على  أيام  منذ  تعمل  وتيسمسيلت، 
الرامية  اجلهود  ضمن  جاءت  التي  املبادرة  هذه  كمامة،   4500
الى الوقاية واحلد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 املستجد، يف 
جانب  إلى  األساتذة  من  مجموعة  تنظيمها  على  يشرف  البالد 
الطواقم  افراد  دعم  إلى  املبادرة  تهدف  كما  احلرفيني.  من  عدد 
الطبية العاملة باملستشفيات وكذا النقائص التي يعاني منها قطاع 

الصحة بالوالية يف هذا املجال.
ع.تباق

شرعت مديرية التجارة بوالية البيض يف بيع 
السميد للمواطنني عبر جتار اجلملة حيث عينت 
لهذا الغرض 13 تاجرا موزعني على احياء البيض 
السميد  من  معتبرة  كميات  بيع  على  اشرفوا 
للمواطنني فاقت 40 طن حسب مديرية التجارة 
بالبيض.  وتأتي العملية يف اطار احلد من الطوابير 
التي اقترنت مع بيع السميد منذ انطالق حملة 

السميد  يباع  اين كان  الوقاية من فيروس كورونا 
ولد  ما  مباشرة  املطاحن  طريق  عن  للمواطنني 
طوابير كبيرة اثارت االستياء ودفعت باجلمعيات 
معايير  عن  لبعدها  بها  التنديد  الى  والناشطني 
على  قضت  التجارة  مديرية  والوقاية.   السالمة 
الطوابير اال ان الكمية التي توزع حسب املواطنني 
هاته  على  املتزايدة  احلاجة  تسد  وال  كافية  غير 

املادة احليوية التي كثر عليها الطلب منذ انطالق 
حملة الةقاية من فيروس كورونا الفتاك.  وتشير 
البيض من  ان حاجة والية  املصادر على  بعض 
السميد تقدر يف الفترة احلالية مبا يقارب 300 طن 
على ان يتواصل االمداد بشكل يومي ومتواصل. 
نورالدين رحماني

البيض
مديرية التجارة توكل بيع السميد لتجار الجملة

بتجهيزات  البيض  والية  صيادلة  تبرع 
ومتابعة عالج  كشف  لفائدة وحدة  ومعدات 
بوضياف  محمد  مبستشفى  كورونا  فيروس 

بالبيض.
فان  بالبيض  الصحة  مديرية  حسب  و 
عن  الصايدلة لتعبير  من  جاءت  العملية 

االزمة  يف  البيض  والية  سكان  مع  تضامنهم 
ان  علما  الفتاك  كورونا  وباء  اجتاه  تعرفها  التي 
البيض حتصي حلد الساعة حالة اصابة واحدة 
اتي  الهبة  بفيروس كورونا. وقد قدرت  مؤكدة 
شملت  دج  مليون  اصيادلةمبايقارب 3  قدمها 
من  واقية  وكمامات  والبسة  تنفس  اجهزة 

الطبي  الطاقم  اعتبرها  والتي  كورونا  فيروس 
مبستشفى محمد بوضياف تضامنا يف املستوى 
طالبوا  كما  القطاع  يف  زمالئهم  من  املطلوب 
من  باملزيد  للتقدم  البيض  والية  سكان  كل 

التبرعات والدعم. 
 نورالدين رحماني

صيادلة يتبرعون بمعدات وتجهيزات طبية 
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على ما يبدو فإن المقهى الثقافي ببرج بوعريريج، الذي بادر إله 
الكاتب عبد الرزاق بوكبة، ما يزال يتسع ثقافيا ويضمن انضمام 

15رافًدا جديدا يصّب في إطار جمعية فسيلة، إذ سينطلق قريبا باب 
االنخراط بإنشاء المقهى الثقافي للفيلم القصير، للبراي، لذوي الهمم، 

الجامعي، اإلعالمي، لألطفال مع فتح جائزة عمار بلحسن لإلبداع 
القصصي وغيرها، في ظل شعار »نحو حراك ثقافي واع«، حيث قال 

بوكبة في هذا الشأن »يهّمنا الميزان وال تهّمنا الميزانية«.

طغت األخبار والتغريدات المتداولة 
حول تدفق اإلنترنيت في الجزائر على 
التغريدات المتداولة بين الجزائريين 

على موقع التواصل االجتماعي.
حيث بات هاشتاغ »اتصاالت الجزائر 
وكيلكم ربي«، التريندينغ األول في 

الجزائر، إلى جانب األخبار المتداولة 
حول فيروس كورونا.

 كما تداول الجزائريون، في آخر 24 
vive al� »ساعة، هاشتاغ جديد 

gérie télécom«، الذي جاء رًدا 
 ،»France24« على تقرير قناة

التي هاجمت اتصاالت الجزائر، والذي 
اعتبره الجزائريون تدخاًل في الشأن 

الداخلي للبالد.

أثار مقال نور الدين بوكروح األخير المعنون بـ 
»فيروس كورونا والحضارات« جدال واسعا، واألهم هو 

التركيز على نقطة صيام شهر رمضان من عدمه في 
حال استمرار انتشار فيروس كورونا، بوكروح الذي ال 
ينتمي ال لقطاع الصحة وال لقطاع اإلفتاء، عمد للفتوى 
بحسب منتقديه، وربما فقرته ما قبل األخيرة في مقاله 

ساعدت على تلك الصورة من الفهم، لكن من جهة ثانية 
حتى ال يظلم الرجل، ينبغي النظر للمقال بصفة عامة، 
وأي فكرة أثارها صاحب المقال، وما أحياه بكتابته: 
ما بين الفكر اإلسالمي األصيل المساهم في النهوض 
الحضاري وبين الفكر االتكالي الذي يؤدي لتداعي 
األمم علينا، خاصة أنه عنون المقال بصبغة فكرية 

»الحضارات« وليس إفتائية، كون األخيرة لها أهلها 
وهيئاتها المختصة.

يبدو أن نشاط شبكة »أخبار الوطن« صار يزعج بعض القنوات 
الخاصة، والتي تخلت عن روح الزمالة والتكافل بين أبناء القطاع 

الواحد، وإعالء صوت خدمة الرأي العام وإيصال المعلومة له، وعمدت 
بدال من ذلك إلى خطوات لمحاصرة نشاط المؤسسة، من خالل الشكوى 
لدى شخصيات رسمية، واالنزعاج من تغطيات الشبكة سواء رقميا أو 

وورقيا، على غرار ما حدث مؤخرا بوالية تبسة. في وقت يقتضي توّحد 
وسائل اإلعالم أكثر من أي وقت مضى ، نظرا لما تشهده الجزائر على 

غرار بالد العالم جراء تفشي جائحة »كوفيد – 19«!

 أطلق قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية 
حملة وطنية تضامنية استثنائية على 

مستوى كل هياكلها، من محافظات والئية 
وأفواج كشفية، قصد جمع تبرعات األشبال 
واألطفال والشباب وكل اإلطارات وصبها في 
حسابات التضامن »كوفيد 19«، المفتوحة 

لهذا الغرض.

اتصاالٌت أم انفِصاالت؟!

حُة في َمشرحِة األَمة الصِّ

تاريٌخ حاضر!

العبرُة 
في 

المِيزان! 

حراس المعبد يتطاولون 
على بوكروح؟

أجلت  هيئة التنسيق لمجلس األمة، اليوم اإلثنين، 
جلسة استماع إلى وزير الصحة والسكان وإصالح 

المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد.
وحسب بيان مجلس األمة،فكان  الوزيرسيكشف  

التطورات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا 
المستجد والتدابير االحترازية المتخذة من طرف 
الدولة على جميع األصعدة لمواجهته. بحضور 
جلسة االستماع وزيرة العالقات مع البرلمان، 

بسمة عزوار، الوزيـر المنتدب لدى وزير الصحة 
والسكان وإصالح المستشفيات، والمكلف بالصناعة 

الصيدالنية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد.

»أخبار الوطن« ُتزعج »أخبار الوطن« ُتزعج 
زمالَء المهنة؟! زمالَء المهنة؟! 
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طالبوا برواتبهم المتأخرة ومنحهم وسائل الوقاية 

ُمهنِدسو النَّظافِة بتقرت ُيضربوَن عن الَعمل

زاهية سعاد

نحن   ( شعارات  العمال  رفع  و 
وسائل  بتوفير  نطالب  النظافة  عمال 
ال  النظافة  عمال  نحن   _ الوقاية 
بتقرت  النظافة  عمال   ) للتهميش 
نهارا  ليال  جهودهم  أقصى  يبذلون 
السكنية  األحياء  نظافة  سبيل  يف 
من  الرغم  وعلى  مظهرها  وحتسني 
صمتهم وتغاضيهم عن املطالبة بأبسط 
العمل  يف  استمرارهم  مقابل  حقوقهم 
إال أن مصيرهم مرهونًا مبزاج املسئولني 
اإلتفاقية  جتديد  لعدم  يعود  والسبب 
السنة  لهذه  االربعة  البلديات  بني 
وبلدية  تقرت  بلدية  وهم،   2020
الزاوية  النزلة وبلدية تبسبست وبلدية 
بحرمنهم  مكافأتهم  وكانت  العابدية 
من أجورهم قرابة اربعة اشهر ويسعون 
من  وحرمانهم  إذاللهم  على  دائما 
الواجبات  مقابل  حقوق  بأية  التمتع 
وتنتهي  كاهلهم  على  امللقاة  الكبرى 
األحوال  أسو  ويف  بعضهم  مكافأة 
وحرمانهم  الوقاية  وسائل  من  حتى 
لها  ليس  املؤسسة  أن  علما  منها 
ميزانية حتى القتناء وسائل التعقيم، 
ومنذ إنشائها سنة 2016 تعتمد على 
منحة البلديات التي يقترحها مجالس 
البلديات نهم عمال املؤسسة العمومية 

للنظافة واإلنارة العمومية بتقرت الذين 
كبرى  وطنية  مهمة  عاتقهم  على  تقع 
واجهة  تعكس  التي  النظافة  وهي 
البالد،إال أنه وبداًل من تقدير ظروفهم 
يف  كثيرًا  يعانون  الصعبة  االجتماعية 
احلية  القلبوب  تفطر  معاناتهم  عملهم 
يف  حتى  باحلضور  ملزمون  أنهم  كما 
واألسبوعية  الرسمية  العطل  أيام 
أنهم  إال  أعمالهم  وبالرغم من خطورة 
ال يجدون أي تقدير من قبل املسئولني 
قرابة  أجورهم  من  حرمومهم  الذين 
الدولة  قرارت  حني  يف  اشهر  أربعة 
بكل  النظافة  لعمال  عالوات  تقدمي 

ربوع الوطن حتفيزا لهم لكن يف تقرت 
يف  وإهمال  تقصير  العكس  يحدث 
واإلنسانية  القانونية  حقوقهم  متابعة 
العمال  من  غيرهم  بها  يتمتع  التي 
هذا  إثر  على  األخرى،  القطاعات  يف 
اإلضراب عقد الوالي املنتدب بن عبد 
اهلل شايب الدور إجتماع استدعى فيه 
وجتديد  االزمة  حلل  البلديات  رؤساء 
يف  العمال  رواتب  وصب  اإلتفاقية 
السطور  هاته  كتابة  غاية  الى  أقرب 
العمومية  املؤسسة  عمال  معاناة  تبقى 
بتقرت  العمومية  واإلنارة  للنظافة 

قائمة.

نّظم ُعمال النظافة بتقرت وقفة احتجاجية سلمية أمام المدخل الرئيس للوالية، ودخلوا في إضراب عن العمل بعد أن ضاقت 
بهم الُسبل بسبب عدم تلقيهم أجورهم قرابة أربعة شهر متتالية. كما رفع هؤالء مطالب أخرى تمثلت في توفير وسائل 

الوقاية لحمايتهم من فيروس كورونا.

األغواط
حالة استنفار قصوى لمواجهة كورونا

والبشرية  املادية  إمكانياتها  استنفار كل  إلى  االغواط  سارعت مصالح والية 
ملواجهة الوضع املستجد لوباء فيروس كورونا بالوالية حيث مت جتهيز كل الهياكل 
الصحية بأسرة للعزل الصحي والستقبال احلاالت املشتبه فيها، منها 180 سرير 
باملستشفى اجلديد 240 سرير للعزل الصحي و57 سريرا لإلنعاش به ومن املنتظر 
فتحه خالل األيام القليلة القادمة، و60 سريرا مبستشفى احميدة بن عجيلة و40 
80سرير  وبأفلو مت جتهيز   ، احليران  بقصر  االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  سريرا 
الشهيد  االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  سريرا  و40  والطفولة  األمومة  مبركب  ا 
بجرة عبدالقادر، كما مت استغالل 109 سرير بالعيادات الصحية على مستوى كل 
بلديات الوالية، إضافة إلى تسخير الفنادق واألحياء اجلامعية بكل من األغواط 
بفيروس  فيها  املشتبه  لإلصابات  التحاليل  بإجراء  الفايسبوك  رواد  واقترح  وأفلو، 
كلم   400 مسافة  على  بورقلة  باستور  معهد  مللحقة  نقلها  وتفادي  محليا  كورونا 
لربح الوقت خاصة وأن املسنشفى اجلديد يتوفر على جتهيزات متطورة وعلى التأطير 
الطبي. وتتواصل حمالت التحسيس والتوعية والتعقيم عبر كل بلديات الوالية 

يف األحياء واملؤسسات املستقبلة للجمهور من أجل احلد من إنتشار هذا الوباء 
نورين عبدالقادر

توقيف 28 شخصا توّرطوا في قضايا إجرامية 
مكنت عمليات مداهمة قامت بها مصالح الشرطة القضائية باألغواط خالل 
شهر مارس من توقيف 28 شخصا مبحوثا عنهم مبوجب أوامر قضائية متابعني يف 
قضايا إجرامية، مت إيداع 08 منهم احلبس املؤقت وصدرت يف حق الباقني أحكام 
بحيازة  تتعلق  قضية   15 متورطا يف  19 شخصا  توقيف  مت  كما  مختلفة،  قضائية 
املخدرات، مت إيداع 07 منهم احلبس املؤقت، وتوقيف 12 شخص آخر متورطني 

يف حيازة املؤثرات العقلية قصد البيع مت إيداع 05 منهم احلبس املؤقت.
نورين عبدالقادر

أدرار
توزيع صدقات »حساء الزقاق« تضرعا 

لرفع الوباء
تشهد مختلف قصور أدرار هذه األيام إقامة صدقات وعادات تضامنية قدمية 
تصيب  التي  واحملن  الشدة  وقت  يف  دائما  والسكان  األهالي  يستحضرها  والتي 
لدى  وخوفا  هلعا  حتدث  التي  املنتشرة  واألمراض  الكوراثالطبيعيه  مثل  املنطقة 
الساكنة كما هو حال مايحدث هذه األيام وظهور وباء كورونا وتداعياته على احلياة 
الطبيعةللمواطنني. عندما وصل فيروس كوفيد 19 إلى الوالية استشعرت الساكنة 
اخلطر وبدأ األهالي بتقدمي الصدقات واملعروف بنية رفع البالء والوباء عن املواطنني 
ومن بني املعروف املتدوال يف هذه القصور املترامية األطراف عبر أقاليمها هو حساء 
العائالت من عموم  الزقاق ( حيث حترص  أومبا يسمى عندهم ) حساء  الشارع 
إقليم توات يف كل قصر من قصور أدرار يف مثل هذه الظروف بتحضيره وتقدميه. 
ميزة هذا احلساء بأنه يحضر ويقدم يف الشارع تقول أما عيشة أرملة احلاج محمد أن 
صدقة حساء الزقاق هي من العادات التي لم تنقطع فدائما عند حتل علينا مصيبة 
أو أمراض مستعصية تشغل الساكنة مثل ما حدث يف السابق مع مرض بوحمرون 
والكوليرا فكنا نبادر إلقامتها وإحيائها ففي القصر الواحد تقول ذات املتحدثة تقام 
يف عدة أزقة ونواحي وعن حتضيره تقول أماعيشة التي تسكن يف قصر تسفاوت 
وتأتي  احلطب  يجمعن  احملدد  اليوم  على  البيوت  رباة  يتفقن  عندما  أدرار  جنوب 
إضافة  احمللي  اإلنتاج  من  وهو  زنبو  قمح  أو  اللني  قمح  من  بنصيبها  واحدة  كل 
إلى التوابل والبهارات ويشتركن يف إعداد هذا املعروف الذي يحضر يف قدر كبير 
على نار احلطب إلى أن يطبخ ويتم توزيعه على الصبية الصغار واألهالي ويطلب 
التصدي  بوجوب  األدراريون  أدرك  الذي  الوباء  وهذا  احملنة  هذه  ترفع  بأن  الدعاء 
وإلغاء  التجمعات  واملنزلي وجتنب  الصحي  للحجر  االمتثال  وذلك من خالل  له 
جميع املناسبات اال جتماعيةالتى كانت مبرمجة. ويبقى حساء الشارع من بني 
أنواع الصدقات املتجذرة يف عادات أدرار بينما هناك مناطق تقدم أنواع أخرى من 
الصدقات بإختالف طبيعة كل منطقة. ففي إقليم تنزوفت وبالضبط والية برج 
باجي مختار احلدودية حرصن نسائها على حتضير وجبات غذائية متمثلة يف وجبة 

الكسكس ومت توزيعها على عابري السبيل واملعوزين.
عبد اهلل مجبري

تمنراست
ُد مهام مجلس بلدية تين زواتين الوالي يجمِّ

أمر والي والية متنراست السيد دومي جياللي رئيس دائرة تني زواتني السيد 
بوشويط أحمد بتولي شؤون بلدية تني زواتني التي تبعد عن مقر الوالية بـ600 
كلم وذلك بعد جتميد املجلس الشعبي البلدي، طبقا لقانون البلدية يف حاالت 
االنسداد التي تضر مبصالح املواطنني وتسيير الشأن احمللي. جاء القرار بعد فشل 
احلاصلة،  واالنشقاقات  اخلالفات  على  وتوافق  إيجاد حلول  البلدي يف  املجلس 
البلدية  رئيس  احملتدم بني  الصراع  أشهر بسبب   10 منذ  انسداد  إلى  أدت  والتي 

وبعض األعضاء املنتمني لتشكيالت مختلفة منذ 22جوان 2019
األعضاء  بني  الودي  احلل  محاوالت  كل  إستنفاذ  وبعد  متنراست،  والي 
وإتفاقهم والعودة إلى عملهم، إتخذ قرارا بتجميد عمل املجلس وإحالة التسيير 
إلى رئيس الدائرة من أجل ضمان دميومة ومصالح املواطنني وكذا املشاريع التنموية.
كرزيكة احمد

ورقلة 
منُح 415 عائلة مساعدات لمواجهة كورونا

إطار  ورقلةيف  والية  خصصت 
لتزويد  الهادفة  التضامنية  العمليات 
سكان مناطق الظل احملصاة على مستوى 
غذائية  مواد  يف  تتمثل  إعانات  الوالية، 
املناطق.   بهذه  معوزة  عائلة   415 لفائدة 
مع  تضامنية  قافلة  أول  برمجت  حيث 
هذه املناطق خالل هذا األسبوع ووجهت 
سيدي  دائرة  منها  دوائر،  عدة  لفائدة 
الرانب  أم  قريتي  تشمل  والتي  خويلد 
وعوينة موسى ودائرة أنقوسة مبا فيها قرى 
)أفران(  والكم  واخلبنة  بوغوفالة  غرس 
باإلضافة  ودبيش  األرباع  عقلة  وأيضا 
إلى قرى دائرة احلجيرة يف كل من منطقة 
األقراف ومنطقة الراشدي وقرى الدبدابة 
مبنطقة  ورقلة  دائرة  ويف  وتزيوة  والشقة 
حاسي ميلود النائية تعد هذه القافلة التي 
وزعت إعانات تضامنية لفائدة العائالت 
وتقدمي  بورقلة  الظل  مبناطق  املعوزة 
املساعدات الغذائية لهم، تفاديا لتنقلهم 
ومن أجل احلفاظ على سالمتهم، إحدى 
تندرج  التي  التضامنية  العمليات  أولى 
التضامنية  التحسيسية  احلملة  إطار  يف 
كوفيد19-«  »كورونا  وباء  من  للوقاية 

تتواصل  أن  على  الظل  ملناطق  واملوجهة 
العملية خالل األيام املقبلة تباعا لتشمل 
الشق  إلى  وإضافة  املعنية  املناطق  باقي 
كذلك  هذهالعملية  تشمل  التضامني 
لفائدة سكان  نشاطات حتسيسية  إطالق 
بخطورة  توعيتهم  أجل  من  املناطق  هذه 
توفير  مع  منه،  الوقاية  وأهمية  الوباء 
واالجتماعي  النفسي  التكفل  وضمان 
النفسانيني  األخصائيني  قبل  من 
اجلوارية  للخاليا  التابعني  واالجتماعيني 
االجتماعي  النشاط  مبديرية  للتضامن 
إلى  اإلشارة  جتدر  السياق  هذا  يف  بورقلة 
من  تلوطن  اخبار  مصادر  وبحسب  أنه 
داخل مفر والية ورقلة مت يف إطار عملية 
أجل  من  اجلهود  وتضافر  التحسيس 
املواجهة والتصدي للوباء وانتشاره بتفعيل 
واملؤسسات  اإلدارة  بني  التعاون  أساليب 
العمومية واخلاصة والشركات واجلمعيات 
الفاعلة يف املجتمع املدني اين مت استقبال 
البترولية  الشركات  بعض  مسؤولي 
يف  املساهمة  أجل  من  بالوالية  الناشطة 
سكان  مع  للتضامن  مواطنة  عمليات 
سلسلة  سجلت  وقد  هذا  الظل  مناطق 

تشهدها  التي  التضامنية  النشاطات 
الوالية إطالق حملة حلماية األشخاص 
بإشراف  وذلك  بورقلة  ثابت  مأوى  بدون 
والتضامن  االجتماعي  النشاط  مديرية 
مصالح  مع  وبالتنسيق  ورقلة  لوالية 
املدنية  احلماية  ومديرية  الوالية  أمن 
والطبية  االجتماعية  املساعدة  ومصلحة 
البرنامج  هذا  ويهدف  بورقلة  املتنقلة 
اإلجراءات  تعزيز  إطار  يف  يدخل  الذي 
على  احلفاظ  إلى  واالحترازية  الوقائية 
انتشار  الهشة من خطورة  الفئات  سالمة 
جتميع  عملية  تفعيل  عبر  كورونا  فيروس 
نقلهم  ثمة  ومن  مأوى  بدون  األشخاص 
الرويسات ورقلة  إلى مركز اإليواء ببلدية 
املهيأ الستقبالهم حيث أن هذه العمليات 
الكثير  استحسان  لقيت  التضامنية 
ضرورة  على  أكدوا  الذين  املواطنني  من 
الظرف  هذا  يف  اجلميع  جهود  تكثيف 
أجل  من  البالد  به  متر  الذي  احلساس 
يف  الهشة  الفئات  على  األعباء  تخفيف 
بفيروس  اإلصابة  من  وحمايتها  املجتمع 

كورونا كوفيد19- .
              زاهية سعاد

توّجه قافلة تضامنية نحو مناطق الظل بالبرمة
انطالقت امس قافلة تضامنية حتسيسية 
الظل  مناطق  نحو  البرمة  دائرة  توعوية من 
رئيس  بحضور  وذلك  احلدودية  باملناطق 
احمللية  السلطات  الدائرة  ورئيس  البلدية 
وممثلي  ومتطوعني  جمعويني  وناشطني 
وذلك  املعنية  واملصالح  الهيئات  مختلف 
التضامن  اطار  يف  املسطر  للبرنامج  جتسيدا 

والعائالت  املعوزة  بالعائالت  والتكفل 
املتضررة جراء توقف أنشطة اربابها تنفيذا 
وتضم  الصحي  احلجر  وتدابير  إلجراءات 
القافلة التي ستزور املناطق فضال عن ممثلي 
متطوعني  وممرضني  أطباء  املعنية  املصالح 
بغية تقدمي إرشادات ونصائح للمواطنني يف 
فيروس  من  الوقاية  بسبل  التحسيس  اطار 

غذائية  طرود  تخصيص  مت  حيث  كورونا 
عائلة  ل40  االستهالك  واسعة  مواد  من 
باجلهة الى جانب مواد للتنظيف والتعقيم 
كما سيتم اطالق عملية تكفل بفئة ذوي 
من  واملتضررين  اخلاصة  االحتياجات 

احلجر الصحي.
زاهية سعاد
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به  متر  الذي  الراهن  الصحي  الوضع  ظل  ويف 
والية غليزان على غرار باقي واليات الوطن، جراء 
استجابة  نسبة  اختلفت   ، كورونا،  وباء  تفشي 
من  واإلحترازية  الوقائية  لإلجراءات  املواطنني 
حجر منزلي لتفادي اإلصابة بالفيروس فمنهم من 
إستجاب وآخرون ال يزال يواصلون خروجهم الى 
الشارع والفضاءات العامة غير آبهني مبدى خطورة 

الوضع وكأن األمر ال يعنيهم.. 
جائحة كورونا ورغم خطورتها وحصدها ألرقام 
اإلصابات  حيث  من  واليات  عدة  عبر  مرعبة 
التي  غليزان  والية  بينها  من  والوفيات،  املؤكدة 
عبر  سكانها  يتحدى  مخيفة،  بها  األرقام  باتت 
أو  احلضري  اإلقليم  داخل  سواء  مناطق  عدة 
ترددهم  من خالل  لها،  التابعة  البلديات  بعض 
عادية  بصفة  والتتجمعات  احملالت  على  اليومي 
كأننا يف وضع صحي عادي، حيث لم تشفع كل 
واملدنية ألجل  االمنية  املصالح  بعض  محاوالت 
بطريقة  الوباء  وتفشي  الوضع  بخطورة  حتسيسهم 

سريعة لكن ال حياة ملن تنادي. 

مواطنون يتحدون إجراءات الحجر الصحي
يف الوقت الذي عبرت فيه العديد اجلمعيات 
النشطة وبعض املواطنني عن ارتياحها من تطبيق 
على  غليزان  والية  سكان  على  الصحي  احلجر 
كواليتي  املجاورة  الواليات  ببعض  طبق  ما  غرار 
الصحي  الوضع  تردي  من  خوفا  ومستغامن  وهران 
وتفاقمه، خصوصا وان الوالية سجلت 9 إصابات 
حلد الساعة ووفاتني، اال ان هناك لم يهضم حلد 
لتلك  االستجابة  دون  احلجر  اجرءات  الساعة 
يقلق كثيرا يف غليزان هو عدم  االجراءات.  وما 
الوقائية  باإلجراءات  املواطنني  من  الكثير  تقيد 
البيت  يف  املكوث  على  حتث  التي  واالحترازية 
وحتى محاوالت التحسيس سقطت يف املاء وبات 
الوضع، وعند  يبالون بخطورة  املواطنني ال  أغلبية 
املواطنني  من  الكثير  بدأ  اجلزئي  احلجر  تطبيق 
يستجيبون لتعليمات رجال األمن وهو القرار الذي 

اراح كثيرا املواطنني. 
والغريب يف ذلك يف غليزان انك جتد بعض 
التي  املقاهي  من  بالقرب  املدينة  وسط  املواطنني 
صدت أبوابها وهم متجمعني امامها وكأنها تعمل 
القهوى  أكواب  يحمل  وبعضهم  عادية  بصفة 
وحتى  اخلاصة،  بطريقتهم  عليها  حتصلوا  التي 
وان إنعدمت لديهم أكواب القهوى لكن باتوا ال 
ومخزية  مشينة  صورة  يف  األماكن  هذه  يفارقون 
تأسف لها الكثيرون ممن يتخوفون من تفاقم الوضع 

الصحي بالوالية. 

  مصالح األمن ترافق وُتحسس
رافقت اخبار الوطن املصالح االمنية يف غليزان 
لتطبيق احلجر الصحي عبر شوارع واحياء الوالية، 
حيث وقفت على صعوبة املأمورية بالنسبة لذات 
األحيان  من  العديد  يف  إظطرات  التي  املصالح 
للنزول للشارع من أجل التحسيس بخطورة الوضع 
التي  اإلجراءات  بهذه  املواطنني  تقيد  وضرورة 

وضعتها السلطات ألجل سالمتهم.. 
الوالية  عاصمة  أحياء  لبعض  جولة  ويف 
املواطنني  من  الكثير  وجدنا  األمن  عناصر  برفقة 
الوقائية وكأنهم غير  غير آبهني بتلك اإلجراءات 
معنيني بها، ما جعل رجال االمن يحاولون يف كل 
الصحي  باحلجر  التقيد  بضرورة  هؤالء  اقناع  مرة 
يتواصلون  وأحيانا  الصوت  مكبرات  بإستمعال 
بضرورة  حتسيسهم  أجل  من  معهم  مباشرة 
اإلنصياع لالوامر وإال تطبيق القانون الذي يخول 
لهم توقيف كل شخص ال يتقيد بتلك التعليمات 

وحتويله إلى العدالة من أجل البث يف قضيته. 

وفاة ثانية بكورونا في أقل من أسبوع
غليزان  الوالية  بعصامة  ديانسي  حي  عاش 
أجواءا من احلزن واألسى بعد ان توفيت السدية 
اوناس جميلة 63 صنة عقب اصابتها بالفيروس 
كوفيد 19 وهي حتت احلجر الصحي باملستشفى، 
وباقي  احلي  هذا  سكان  على  كثيرا  أثر  ما  وهو 
احياء املدينة الذين صدموا بالوفاة الثانية يف ظرف 
خمسة أيام فقط من الضحية االولى السيدة سيد 
الناس خيرة التي توفيت هي األخرى باملستشفى 

بسبب فيروس كورونا.. 
الكثير  جعل  جميلة  اوناس  السيدة  وفاة 
جحافل  وبدأت  باخلطر  يشعرون  املواطنني  من 
املواطنني تختفي وتلزم بيوتها خصوصا القريبة من 
حي الديانسي حيث تأثروا كثيرا ومتلكهم الرعب 
واخلوف جراء هذه الوفاة، خصوصا وأن الضحية 
انفاسها  تلفظ  أن  قبل  مستقرة  صحة  يف  كانت 

األخيرة داخل غرفة األنعاش باحلجر الصحي. 

غرفة التجارة والصناعة »مينا » في الميدان
بغليزان  مينا  والصناعة  التجارة  عمدت غرفة 
الى القيام يعة مبادرات تضامنية كبيرة من اجل 
وشملت  كورونا.  وباء  مكافحة  يف  املساهمة 
والعائالت  للمواطنني  ومساعدات  تبرعات 
املتضررة من احلجر الصحي وأيضا القيام بتبرعات 

خاصة لفائدة ميرية الصحة للوالية. 
 « مينا   « والصناعة  التجارة  غرفة  وقامت 
مبنتجات  محملتني  شاحنتني  تخصيص  بغليزان 
استجابة  وذلك  متنوعة  طبية  ومستلزمات 
النتشار  للتصدي  الصحي  القطاع  الحتياجات 
الفيروس، تتمثل يف بدالت طبية، نظارات واقية 

من  وغيرها  وقفازات  مآزر  طبية،  أقنعة  للوجه، 
الطبية  الطواقم  جهود  دعم  أجل  من  املساعدات 
وشبه الطبية للتكفل باملصابني وقامت بتوفير أكثر 
من 100 ألف لتر من مادة TH5 استخدمت يف 
حمالت التعقيم والتطهير عبر كافة مناطق الوالية 
باإلضافة الى 1000 قفة من املواد الغذائية وزعت 
األزمة  هذه  من  واملتضررة  املعوزة  العائالت  على 
ستتبرع  بينما  الظل  مبناطق  العزلة  تعاني  والتي 
ألف   15 ب  املنخرطني  من  عدد  يف  ممثلة  الغرفة 
كمامة واقية للعاملني يف القطاع الصحي مواصلة 
طبية  ولوازم  مبساعدات  الصحي  القطاع  لدعم 

ملواجهة تفشي فيروس كورونا. 

  انطالق القافلة التضامنية نحو البليدة 
تتواصل اجلهود يف إطار إطار العمل التضامني 
احلجر  حتت  املتواجدين  البليدة  والية  سكان  مع 
ويف  كورونا  فيروس  من  للوقاية  الشامل  الصحي 
ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البالد، حيث 
الصناعية  املنطقة  من  تضامنية  قافلة  انطلقت 
بلعسل بوالية غليزان الى والية البليدة وأعطيت 

إشارة انطالقها سلطات الوالية وبالتنسيق مع غرفة 
التجارة والصناعة مينا وكذا الغرفة الفالحية. 

 وتضمنت هذه القافلة هبة تضامنية ضخمة 
تكونت من 6 شاحنات مقطورة محملة بعشرات 
يف  متثلت  األساسية  الغذائية  املواد  من  األطنان 
100 طن من مادتي السميد والفرينة و20 طن من 
البطاطا ومواد استهالكية متنوعة. وقد مت تسخير 
املساعدات  هذه  إيصال  اجل  من  اجلهود  كل 
التضامنية مبشاركة عدة هيئات على غرار النشاط 

االجتماعي واملصالح الفالحية. 

    توزيع 1584 قفة على العائالت 
المتضررة 

بغليزان  االجتماعية  املساعدات  تتواصل 
الراهنة،  األزمة  جراء  احملتاجة  باألسر  للتكفل 
األساسية  الغذائية  للمواد  طرود  توزيع  مت  حيث 
على العائالت املعوزة واملتضررة من مرض فيروس 
تضامنية  قافلة  اطار  يف  وذلك  املستجد  كورونا 
1584 عائلة  ما عدده  يومني، متس  قبل  انطلقت 
التدابير االحترازية  األكثر حاجة واملتضررين من 
املطبقة السيما العائالت التي املتضررة من احلجر 
الصحي والتي كان مصدر رزقهم من أعمال يومية 
ويجدون صعوبة يف اعالة أبنائهم يف مناطق الظل 

على مستوى17 بلدية. 
املستهدفة  الشرائح  مختلف   واستفادت 
األزمة  من  مباشر  وبشكل  تأثروا  الذين  وأغلبهم 
ومن بينهم أسر املصابني، من طرود ملواد غذائية 
أساسية كاحلليب وزيت املائدة والدقيق. ويف اطار 
املصالح  تقوم  للمحتاجني  املطلوب  التموين  توفير 
بالتعاون  املساعدات  تلك  وايصال  بتقدمي  املعنية 
وهيئات   « مينا   « والصناعة  التجارة  غرفة  مع 

رسمية اضافة الى جمعيات املجتمع املدني. 
 

إعانات للعائالت الفقيرة وقوافل تضامنية نحو البليدة 

حي بغليزان  تحٍد إلجراءات الَحجر الصِّ
 مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثار حالة رعب في نفوس 

المواطنين، وفي ظل عزلة الحجر المنزلي الذي أقرته السلطات خوفا من 
انتقال عدوى الفيروس، تباينت حاالت امتثال العائالت بغليزان إلجراءات 
الحجر رغم كل ما يحمله من فوائد على الصحة والوقاية من فيروس 

كورونا القاتل.



10
أخبار الرياضات

 السنة 01 - العدد 162 -االثنني  19 شعبان  1441  هـ  - 13 افريل 2020م

وفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية 

نيمار والوتارو في مقدمة خطة برشلونة للميركاتو
القسم الرياضي

ينوي  التي  اخلطة  برشلونة  نادي  وضع 
خالل  مميزة  بصفقات  الفريق  لدعم  تطبيقها 
لصحيفة  ووفًقا  املقبل.  الصيفي  امليركاتو 
إدارة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
تعمل  كورونا  فيروس  أزمة  بدء  منذ  برشلونة 
على العديد من الصفقات، بعضها سيكون 
االقتصادي  الوضع  بسبب  تبادل،  صورة  يف 

للنادي.
وأشارت إلى أن اإلدارة الرياضية حصلت 
بشأن  سيتني  كيكي  املدرب  موافقة  على 
دا سيلفا جنم  نيمار  التي تشمل  التدعيمات 
باريس سان جيرمان، باإلضافة إلى مهاجم 
صريح والعب وسط متعدد املهام وقلب دفاع 

شاب.
العب  مارتينيز  الوتارو  أن  وأوضحت 
الصريح،  املهاجم  ملركز  املفضل  هو  اإلنتر، 
طريق  الصفقة عن  برشلونة حلسم  يلجأ  وقد 

ورافينيا  فيدال  أرتورو  مثل  العبني  إقحام 
ألينيا.  وكارليس  راكيتيتش  وإيفان  ألكانتارا 
انحصرت  الوسط،  خط  مستوى  وعلى 
)نابولي(  رويز  فابيان  بني  برشلونة  خيارات 

يتعلق  وفيما  )توتنهام(.  ندومبيلي  وتانغي 
لويز  بني  يفاضل  برشلونة  فإن  بالدفاع، 
فيليبي )التسيو( وإمييريك البورت )مانشستر 

سيتي( ودايوت أوباميكانو )اليبزيغ(.

سان جيرمان يجهُِّز لضربة 
مزدوجة من الكالتشيو

رغبة  عن  األحد،  امس  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
باريس سان جيرمان، يف إبرام صفقة مزدوجة من الكالتشيو.

جيرمان  سان  فإن  الفرنسي،  سبور«   10 لو   « ملوقع  ووفقا 
خصص 130 مليون أورو لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 

وآدم ماروسيتش، ثنائي التسيو.
تابع  لباريس،  الرياضي  املدير  ليوناردو،  أن  إلى  وأشارت 
لقب  على  بقوة  ومنافسته  التسيو  قدمه  الذي  الرائع  املوسم 
نسور  صفوف  من  العبني  ضم  يف  يرغب  لذا  الكالتشيو، 
الصفقة،  حلسم  ميزة  لديه  ليوناردو  أن  وأوضحت  العاصمة. 
كيزمان(،  )ماتيا  الوكيل  نفس  ميتلكان  الالعبني  أن  بسبب 
على  سيعمل  ما  جيرمان،  سان  مسؤولي  لدى  جيًدا  املعروف 

تسريع املفاوضات.
التسيو،  رئيس  لوتيتو،  كالوديو  إن  الفرنسي  املوقع  وقال 
صعب للغاية على مستوى املفاوضات، وسيزداد الوضع صعوبة 
فيروس  أزمة  عقب  العاملية  الكرة  تعيشها  التي  احلالة  بسبب 

كورونا.

ميالن ينتظر إشارة من يوفنتوس 
للتعاقد مع بيرنارديسكي 

تقرير   كشف 
اهتمام  عن  صحفي، 
بالتعاقد  ميالن،  نادي 
يوفنتوس،  جنوم  أحد  مع 
وقال  املقبلة.  الفترة  خالل 
ميركاتو«  »كالتشيو  موقع 
ميالن عمل  إنَّ  اإليطالي، 
يف فترة االنتقاالت الشتوية 

املاضية، على إجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس.
وأضاف »ميالن حاول التعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي، 

مقابل انتقال لوكاس باكيتا، لصفوف يوفنتوس«.
أسباب  لعدة  تكتمل  لم  »املفاوضات  أنَّ  إلى  املوقع  وأشار 
اعتبر  للروسونيري،  التنفيذي  املدير  إيفان غازيديس  أّنً  أبرزها 
4.5 مليون أورو كراتب سنوي لبيرنارديسكي، مرتفع جًدا«. 
بيرنارديسكي يحب  وأنَّ  تغيرت حالًيا، خاصة  ولفت »األمور 
ميالن كثيًرا، ورغم كونه ليس أولوية للروسونيري، إال أنه إذا 
وصلت إشارات مناسبة من تورينو من حيث التقييم فال ميكن 
استبعاد قيام النادي مبحاولة جديدة لضمه«. وختم »فكرة إعادة 
الصفقة التبادلية، بات أمًرا مستبعًدا، خاصة وأنَّ يوفنتوس لم 

يعد مهتًما بضم لوكاس باكيتا«.

مانشستر يونايتد ينضم للصراع 
على كوتينيو

كشف تقرير صحفي بريطاني، أنَّ 
مانشستر يونايتد، أصبح النادي الرابع 
البرازيلي  ضم  يريد  الذي  إجنلترا  يف 
يف  برشلونة،  جنم  كوتينيو،  فيليب 

الصيف املقبل.
بايرن  إلى  إعارة كوتينيو،  وتنتهي 
ومن  اجلاري،  املوسم  بنهاية  ميونخ 
برشلونة،  إلى  بعدها  يعود  أن  املقرر 

صفوفه.  يف  استمراره  يريد  ال  الذي 
وهي  كويتينو،  ضم  يف  رغبتها  إجنليزية  أندية   3 أبدت  أن  وسبق 

تشيلسي، وتوتنهام، وليستر سيتي.
غونار  أولي  إنَّ  البريطانية،  ستار«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
على  كوتينيو  اسم  وضع  يونايتد،  مانشستر  مدرب  سولسكاير، 

الطاولة كأحد اخليارات املطروحة لتدعيم الفريق.
ملعب  وسط  لتدعيم  مرشحني  العبني   3 أحد  كوتينيو  ويعتبر 
العب  غريليش،  جاك  الثنائي  إلى  باإلضافة  يونايتد،  مانشستر 

أستون فيال، وجيمس ماديسون، جنم ليستر سيتي.
د كيا غورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو، على اهتمام  وأكَّ
النجم البرازيلي بالعودة إلى الدوري اإلجنليزي، بعد فترة رائعة قضاها 

بني صفوف ليفربول.

روثين يفجر مفاجأة بشأن انتقال 
مبابي للريال

موناكو  العب  روثني،  جيروم  ألقى 
تتعلق  قنبلة  السابق،  وباريس سان جيرمان 
سان  هجوم  جنم  مبابي،  كيليان  مبستقبل 
إلى  باالنتقال  اسمه  ارتبط  والذي  جيرمان، 

ريال مدريد.
وقال روثني يف تصريحات لراديو »مونت 
كارلو«: »أعرف من مصادر أن كيليان مبابي 

كاد أن يوقع لريال مدريد بالفعل لالنضمام له هذا الصيف، لكن ما 
آخر«.  ملوسم  مبابي  وصول  سيؤجل  كورونا(،  فيروس  )أزمة  حدث 
وتعرضت معظم األندية األوروبية ملشاكل اقتصادية رهيبة، بعد تعليق 
البطوالت األوروبية، ملنع تفشي فيروس كورونا. وأضاف روثني: »سان 
لن  الالعب  أن  تأكد  بعدما  الصيف،  هذا  مبابي  ببيع  جيرمان رحب 
يجدد تعاقده«. وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان يف جوان 2022. 
لريال مدريد مسألة وقت فقط، حيث سينضم  وأمت: »انضمام مبابي 

بنهاية املوسم املقبل، وستكون مسألة ضمه أسهل وأقل تكلفة«.

ريال مدريد يدخل مرحلة 
الجدية في صفقة كين

كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن تطور 
جديد بشأن ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كني، 

مهاجم توتنهام هوتسبير.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن ريال 

مدريد بات يتعامل بجدية مع صفقة ضم كني خالل 
امليركاتو الصيفي املقبل. وأشارت إلى أن عرض ريال 

مدريد لضم كني يتضمن خاميس رودريغيز وغاريث بيل، 
باإلضافة إلى املقابل املادي. وأوضحت أن النادي امللكي 
قد يلجأ حلل آخر ببيع رودريغيز وبيل، واستغالل أموالهما 
يف صفقة كني.وذكرت أن تصريحات كني األخيرة فتحت 

الباب أمام رحيله عن السبيرز، بعدما قال: »أنا العب 
طموح، وأريد التحسن والتطور، وأن أصبح أحد أفضل 
الالعبني، وكل هذا يتوقف على ما يحدث لنا كفريق، 

وليس مؤكًدا أنني سأبقى هنا إلى األبد«.

فيربو يعقِّد حلم ميسي
وجه جونيور فيربو، ظهير برشلونة، ضربة موجعة 

للنادي الكتالوني بشأن حسم إحدى الصفقات املميزة يف 
امليركاتو الصيفي.وكانت العديد من التقارير ربطت فيربو 

بالدخول ضمن صفقة انتقال الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر 
ميالن، إلى »كامب نو«. ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن فيربو ال يخطط ملغادرة برشلونة يف الصيف 
املقبل. وأشارت إلى أن فيربو لديه عقد مع البارسا حتى 

عام 2024، وكان يعلم أنه يف حاجة لبعض الوقت خالل 
موسمه األول، لالنسجام مع أجواء الفريق.

وأوضحت أن وكالء فيربو يتوقعون تطور الالعب 
يف »كامب نو«، لذا رفضوا األنباء التي انتشرت خالل 

األسابيع األخيرة بشأن وضعه يف امليركاتو الصيفي.
يذكر أن األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم برشلونة، 

من أشد املؤيدين لتعاقد البارسا مع مواطنه الوتارو خالل 
امليركاتو الصيفي املقبل ليكون مستقبل هجوم الفريق خلفا 

لألوروغواياني لويس سواريز.

أسطورة ليفربول دالغليش 
يغادر المستشفى

غادر أسطورة نادي ليفربول اإلجنليزي، كينى 
دالغليش، املستشفى بعدما نقل إليه األربعاء املاضي إثر 
إصابته بفيروس كورونا املستجد. وكان ليفربول قد أعلن 
أن دالغليش )69 عاما(، دخل املستشفى بعدما جاءت 

نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية رغم أنه لم تظهر عليه 
أي أعراض. ويف تصريحاته لصحيفة )صنداي بوست( 
توجه دالغليش بالشكر للعاملني باملستشفى مشيرا إلى 

أنهم »يقومون بعمل مذهل«. وتابع »الناس قد تعتقد أنني 
تلقيت اهتماما أكبر بسبب اسمي ولكن جميع مرضى 

هيئة اخلدمات الصحية الوطنية يحظون ببالغ االهتمام«.

اتفاق على تخفيض رواتب 
العبي ريال سوسيداد

أعلن ريال سوسيداد، توصله التفاق مع العبي 
الفريق، بشأن خفض رواتبهم بنسبة 20 باملائة، بعد 

توقف مسابقتي الدوري اإلسباني وكأس امللك، بسبب 
انتشار وباء فيروس »كورونا« املستجد.

وذكر النادي يف بيان رسمي نشر عبر موقعه 
اإللكتروني: »توصلنا التفاق مع العبي الفريق على 

تخفيض رواتبهم بنسبة 20 باملائة إذا لم يستأنف النشاط، 
و5 باملائة إذا استكملت املنافسات«. وجاء يف البيان: 

»يساعدنا هذا االتفاق مع الالعبني على جتنب اإلجراءات 
الصادمة لبقية املوظفني، وعلى حتقيق التوازن بني األهداف 

االقتصادية للمؤسسة يف مواجهة انخفاض اإليرادات«. 
وأضاف البيان أن النادي لن يطبق أي بند من بنود ملف 

تنظيم العمل املؤقت، كما سيتخذ تدابير اقتصادية ملصلحة 
مشجعي النادي، حيث سيقوم بإعادة 20 باملائة من 

التذاكر املوسمية لكل األعضاء.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

عبود،  باي  صالح  يكشف  ولم 
اجلزائري  باالحتاد  اإلعالم  إدارة  مدير 
دار  ما  اجلزائرية،  لإلذاعة  تصريح  يف 
أن  أملح  لكنه  وزطشي،  إنفانتينو  بني 
احلديث تركز حول مستقبل كرة القدم 

بعد التخلص من وباء كورونا.
االحتاد  أن  عبود،  وأوضح، 
اجلزائري بدأ يتحضر للعودة إلى احلالة 
الطبيعية من خالل دراسة كل امللفات 

يف انتظار استئناف املنافسات.
كما نوه أن جمال بلماضي، املدير 
أفريقيا،  بطل  األول  للمنتخب  الفني 
العبي  مع  مستمر  تواصل  على 
ومساعدتهم  معنوياتهم  لرفع  املنتخب 

على جتاوز هذه الظروف العصيبة.
جدير بالذكر، أن جياني إنفانتينو 
القدم،  لكرة  الدولي  اإلحتاد  رئيس 
قرارات  اتخاذ  يف  التسرع  من  حذر 
ُمجدًدا،  املسابقات  استئناف  بشأن 
كورونا  فيروس  تفشي  أزمة  ظل  يف 
إنفانتينو  السويسري  املستجد.ووصف 
املوافقة  بشأن  القرارات  اتخاذ  عملية 
بالفعل  املوسم  استكمال  سرعة  على 
غير املسؤول، ُمشدًدا على ضرورة وضع 

صحة 
جلميع  األولى  األولوية  يف  اجلميع 
املسئولني عن اتخاذ قرارات بشأن كرة 

القدم.
تصريحات  يف  إنفانتينو  وقال 
أنه  العاملي«  »غول  موقع  نقلها 
مرة  العودة  للغاية  اخلطير  من  سيكون 
وقت  يف  البطوالت  الستئناف  أخرى 
تفشي  استمرار  ظل  يف  جًدا،  مبكر 
أكثر  وفاة  يف  تسبب  الذي  فيروس 
العالم  حول  شخص  ألف   95 من 
الفيفا  رئيس  وأضاف  اآلن.  حتى 
واملبادئ  ومبادئنا  الرئيسية  »كأولويتنا 
ندعو  مسابقاتنا  يف  نستخدمها  التي 

اجلميع العتبار أن الصحة تأتي أواًل«. 
أؤكد  ما  »بقدر  قائاًل  إنفانتينو  وتابع 
أي  تعريض  يستحق  ال  األمر  ذلك، 
مباراة  أي  بسبب  للخطر  بشرية  حياة 
أو أي منافسة أو أي دوري، يجب أن 
يكون هذا واضًحا يف أذهان اجلميع«. 
املسؤول  غير  من  »سيكون  وواصل 
يكن  لم  إذا  املسابقات  بدء  إعادة 
املائة،  يف   100 بنسبة  آمنًا  الوضع 
أطول  لفترة  االنتظار  عليك  كان  إذا 
بذلك.  القيام  عليك  فيجب  قلياًل 
من  أكثر  قلياًل  االنتظار  األفضل  من 

املخاطرة.«

في اتصال هاتفي

زطشي يبحُث مع إنفانتينو 
مستقبَل كرِة الَقدم

»الفيفا« يهدد المريخ بحرمانه من التعاقدات
تورط املريخ السوداني يف مشكلة مالية جديدة، بعدما حتصل محترف 
إفريقي سابق بالفريق، على حكم بتقاضي مستحقات مالية متأخرة لدى 
فترة محددة،  القرار خالل  بتنفيذ  املريخ تهديدا  وتلقى  النادي األحمر. 
وإال ستطاله عقوبات. ويتعلق األمر بالعب الفريق السابق، الظهير األمين 
الطوغولي، كوكو دونو لياسيدغي، الذي حكمت له جلنة فض النزاعات 
من  مالية  مستحقات  على  باحلصول  القدم«فيفا«،  لكرة  الدولي  باالحتاد 

نادي املريخ، قدرها أكثر من 35 ألف دوالر أمريكي.
وتعاقد املريخ مع كوكو، يف صيف 2018، وتخلص منه النادي بإنهاء 
يستحق  النزاعات،  فض  جلنة  قرار  على  وبناًء  قصيرة.  فترة  بعد  عقده 
الالعب احلصول على متأخرات مالية لألشهر، من ماي وحتى ديسمبر 

2018، ومن جانفي وحتى سبتمبر 2019، مبجموع يبلغ 17 شهرا.
القدم  لكرة  السوداني  االحتاد  تسلم  والذي  للمريخ،  املعنون  اخلطاب 
صورة منه، اجلمعة الفارط، أمهل النادي فترة 45 يوما للسداد، وإال سيتم 

حرمانه من ضم العبني جدد.

رئيس نادي نجم السواني بتلمسان للكيك  بوكسينغ  
محمد محي الدين: »نتطلع إلى دخول عالم 

االحتراف والنجومية« 
االحتراف  عالم  دخول  الى  تلمسان،  لوالية  السواني  جنم  نادي  يتطلع 
الوطنية  التتويجات  من  بالعديد  الرياضي  سجله  أثرى  بعدما  والنجومية، 

والدولية، حسبما أكده رئيسه محمد محي الدين.
وصرح املسؤول األول للنادي قائال »حققنا عشرات التتويجات الوطنية، 
االفريقية والعربية والدولية ونستهدف حاليا دخول عالم االحتراف والنجومية 
مناجير  مع  اتصاالت  »نحن يف  وأضاف  املتميزين«.  املصارعني  بتعداد من 
للتكفل بهذا امللف ومساعدتنا يف األخذ بيد عدد من مصارعينا الى العاملية 

أو أكبر املنظمات الدولية للكيك بو كسينغ«.
كونتاكت  والفول  بوكسينغ  للكيك  اجلزائرية  االحتادية  وصنفت 
والرياضات املشابهة، نادي جنم السواني من احسن 15 ناديا يف اجلزائر وهو - 
حسب رئيسه- الفريق رقم واحد وطنيا، من حيث األلقاب الدولية )18 لقبا 
الوطنية  البطولة  دوليا(، مشيرا الى ان مجموعته حصلت السنة املاضية يف 
فقط.  عناصر  خمسة  على  مشاركتنا  اقتصرت  ،بعدما  الثانية  املرتبة  على 
املتميزة،  الرياضية  األسماء  من  العديد  املذكور  النادي  صفوف  يف  وينشط 
املنية يف حادث  وافته  الذي  )67- كلغ(  الدين  إسماعيل محي  أمثال  من 
مرور مؤخرا بالطريق السيار شرق- غرب واميان بوعريشة )60- كلغ(، ايوب 
شاعو  بن  مروان  كلغ(،   -63( برمضان  احمد  سيد  كلغ(،   -81( اوغرب 

)60- كلغ( ومهديد خير الدين )86- كلغ(.
وكان من املقرر أن يشارك ثالثة مصارعني من ذكرناهم سابقا مع املنتخب 
والفول  بالبوسنة  بوكسينغ  للكيك  العالم  بطولتي  الوطني لالختصاص، يف 
كونتاكت بانطاليا  بتركيا، أكتوبر املاضي 2019، إال أن ملفهم ُجّمد على 
مستوى وزارة الشباب والرياضة ولم يحظ باملوافقة السباب مجهولة، حسب 
اقصى  السواني )منطقة حدودية يف  بلدية  ابطال  املسؤول.ويف رصيد  نفس 
غرب الوطن(، منذ تأسيس النادي رسميا 70 لقبا وطنيا وافريقيا، ناهيك 

عن املراتب الثانية والثالثة )مابني 2001 و2020(.
وطنية  القاب   10 بوعريشة،  اميان  املصارعة  نالت  املثال،  سبيل  وعلى 
و2017  بتونس   2016 سنة  تواليا  عربية،  القاب  وثالثة  وطنيني  وكأسني 
باألردن و2018 باجلزائر باالضافة الى تاج افريقي بالكاميرون )2018( وحزام 

ذهبي بدورة املغرب )2015(.
وكاسي  وطنيا  لقبا   17 على  فحاز  اسماعيل،  الدين  محي  الفقيد  أما 
اجلزائر وحزام ذهبي باملغرب وثالثة القاب عربية وجائزة احسن رياضي يف 

سنة 2015.
1999، قطبا  امليداني سنة  الذي بدأ نشاطه  السواني  ويعتبر نادي جنم 
مختصا يف تكوين الفئات الشابة، حيث يضم مشتلة من فئات الكتاكيت، 
االصاغر، االشبال االواسط واالكابر. واثمرت جهوده بحصوله سنة 2001 
على املرتبة الثانية يف الكيك بوكسينغ بالقبة بالعاصمة وبعدها بسنة، أحرز 
اللقب الوطني )2002( ثم اصبح يحصد األلقاب الوطنية القارية والعربية 

الواحدة تلوى األخرى.
والعائق الوحيد الذي طرحه املسؤول األول للنادي -وهو يف نفس الوقت 
املدرب الوحيد لكل الفئات املذكورة- احلالة املزرية التي تتواجد فيها قاعة 
التدريبات، فهي - كما اكد- عبارة عن مخزن قدمي مغطى بالزنك ال يصلح 

بتاتا ملمارسة الرياضة.
والي  قاهرة،  نعمل يف ظروف  »اننا  املتحدث  ذات  قال  الشأن  هذا  ويف 
بطل  اسماعيل  جنله  استقبال  -بعد  اشهر  ستة  منذ  وعدنا  تلمسان  والية 
اال  سنتيم،  مليون   400 مببلغ  القاعة  تلك  وتهيئة  بتجديد   2019- افريقيا 

تلك الوعود لم جتسد حتى االن.«
النعدام  ابطال،  عدة  يديه  على  تخرج  الذي  اجلزائري  التقني  وتأسف 
التحفيز املعنوي من طرف السلطات العمومية بوالية تلمسان، إذ ال تكلف 
نفسها حتى الستقبال الرياضيني اجلزائريني املتوجني يف عدة مواعيد رياضية 

واحلديث واالستماع النشغاالتهم وتطلعاتهم.

بحث رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، مع رئيس االتحاد الدولي للعبة )فيفا(، جياني انفانتينو، في 
اتصال هاتفي، مستقبل كرة القدم في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء كورونا.

السابق  اجلزائري  الدولي  أكد 
إدارة  عنتر يحيى، أن مفاوضاته مع 
احتاد العاصمة، لشغل منصب املدير 
اإلداري، تسير يف الطريق الصحيح، 
كورونا  فيروس  أزمة  أن  إلى  مشيرا 

تسببت يف تأجيل املفاوضات.
وقال عنتر يحيى »املفاوضات مع 

إلى  العاصمة يف طريقها  نادي احتاد 
التجسيد، أعتقد أن حديثي األخير 
عاشور  اإلدارة  مجلس  رئيس  مع 
وأضاف  للغاية«  مثمرا  كان  جلول 
املفاوضات  تأجيل  فضلنا  »لقد 
كورونا  فيروس  أزمة  مرور  غاية  إلى 
الصعب  »من  عنتر  وأمت  بسالم«. 

اآلن،  القدم  كرة  عن  احلديث 
عاملية،  أزمة  يف  تسبب  كورونا  وباء 
اآلن  الرياضي  النشاط  واستئناف 
الالعبني  من  جادا  حتضيرا  يتطلب 
والرياضيني، ألن التدريبات الفردية 

لن تفي بالغرض«.

لشغل منصب المدير اإلداري.. عنتر يحيى: 
 المفاوضات مع اتحاد العاصمة في الطريق الصحيح

ماضوي يتمنى تأخير موعد استئناف الدوري السعودي
د خير الدين ماضوي، مدرب اخلليج السعودي، أنَّ تأجيل موعد استئناف النشاط بالدوري السعودي سيكون مفيًدا للغاية،  أكَّ

خاصة وأنَّه سيمنح األندية املزيد من الوقت لإلعداد بصورة جيدة ملا تبقى من املوسم.
وقال ماضوي »أظن أّنً تأجيل موعد استئناف النشاط بالدوري السعودي إلى أوت املقبل، سيكون قراًرا  صائًبا، خاصة وأنه 
سيسمح لألجانب بالعودة لبلدانهم«. وتابع »من املهم أن نكون بجانب عائالتنا يف مثل هذه ظروف، فهذا الفيروس فرض علينا 
منطقه، وجعلنا بعيدين كل البعد عنهم، لكننا واثقون من وضع حد النتشاره يف القريب العاجل«. وختم »تأخير موعد انطالق 
الدوري سيكون مفيًدا جًدا للفريق. صحيح أن التزام الالعبني بالتدريبات الفردية أمر جيد، ومن شأنه أن يساعدهم على احلفاظ 

على لياقتهم البدنية، لكن هذا غير كاف، فهم بحاجة لفترة إعداد تتراوح ما بني 5 إلى 7 أسابيع«.

وافقت السلطات التونسية على طلب 
احملترفني بالسعودية، بإرسال طائرة خاصة 
لتوقف  نظرا  بالدهم،  إلى  إلجالئهم 
حركة الطيران وجتميد النشاط الرياضي، 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
احتاد  رئيس  اجلريء،  وديع  وأكد 
الكرة التونسي، أن طائرة تونسية خاصة، 
ستصل األحد املقبل 19 أفريل اجلاري، 
الدولي  العزيز  عبد  امللك  مطار  إلى 
الرياضيني  من  الراغبني  لتحمل  بجدة، 

التونسيني، إلى بالدهم.
تونسيا   320 عن  يزيد  ما  وسجل 
بالعودة  الراغبني  كشوفات  يف  أسمائهم 
مطالبة  إلى  دفعهم  مما  بالدهم،  إلى 
طائرة  بإرسال  التونسية،  السلطات 
تونس.وسيكون  إلى  لنقلهم  إضافية 
نقطة  بالرياض  الدولي  خالد  امللك  مطار 
من  كبيرة  أعداد  لوجود  نظرا  الوصول، 
الراغبني يف العودة إلى تونس يقيمون يف 
أن  وعلم  الرياض.  ويف  الشرقية  املنطقة 

إرسال  على  وافقت  التونسية،  السلطات 
حتديد  دون  الرياض،  إلى  إضافية  طائرة 
لها. من جهة أخرى، بث  موعد محدد 
أمس  اول  القدم،  لكرة  التونسي  االحتاد 
التدريبية  احلصة  الرسمي  موقعه  على 
على  للحفاظ  لالعبني  املوجهة  العاشرة 
التدريبية  احلصة  وقاد  البدنية.  لياقتهم 
للشباب  تونس  ملنتخب  البدني  املعد 
محمد التونسي مبشاركة الالعب الدولي 

ياسني ريدان.

طائرة خاصة تحل أزمة العبي تونس العالقين بالسعودية
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في محاضرة ُبّثت عبر وسائل التواصل االجتماعي 

د:  الدكتوُر الباِحُث محمد زعيتري يؤكِّ
»ال أزمَة نصوٍص في الَمسرح الجزاِئري«
قّدم الدكتور الباحث محمد زعيتري أستاذ بكلية اآلداب واللغات بجامعة المسيلة محاضرة ُبثَّت مباشرة عبر مواقع التواصل االجتماعي لفائدة 

األساتذة والطلبة الباحثين، تناول فيها موضوع المسرح الجزائري وأزمة النص بسيل من التحليل والتفسير والنقاش المستفيض، معتمدا في ذلك 
على آراء عدة متنوعة ومختلفة.

خلضر بن يوسف 

تطرق الدكتور الباحث محمد زعيتري إلى بداية ونشأة املسرح 
القرن املاضي، حيث تأسس  التي كانت يف عشرينيات  اجلزائري 
بها  قامت  التي  الزيارات  إلى  إضافة  الوطنية  احلركة  ظالل  حتت 
بعض الفرق املسرحية العربية للجزائر، مثل فرقة جورج أبيض سنة 
1921، األمر الذي شجع اجلزائريني على تأسيس جمعيات وفرق 
مسرحية، استطاعت بعد جهود متواصلة استنبات مسرح جزائري 

لكن بشكله األوروبي، وذلك بداية من عام 1926.
حيث ُيعد عاللو ومحيي الدين باش تارزي ورشيد قسنطيني، 
من أبرز رواد املسرح اجلزائري األوائل، الذين يعود لهم كل الفضل 
يف وضع اللبنة األولى مليالد مسرح جزائري وطني وبعد استقالل 
بعشرات  احملترفة  املسرحية  احلركة  إثراء  مت   1962 عام  يف  اجلزائر 
العروض على يد أعالم مسرحيني كبار من أمثال مصطفى كاتب 
يستمدون  هؤالء  فكان  كاكي  الرحمان  عبد  ولد  القادر  وعبد 
موضوعاتهم من التراث الشعبي، كالسير الشعبية وحكايات ألف 

ليلة وليلة.
فضال على أنهم كانوا يخاطبون اجلمهور بلغته العامية ألنه لم 
يكن على مستوى عال من الثقافة املسرحية وعلى دراية بهذا الفن 
العروض  مع  يتفاعل  كان  ذلك  ورغم  االستعمار،  ظروف  بحكم 
املسرحية ويتجاوب معها ألنها كانت متثل الواقع االجتماعي وتصور 

احلياة اليومية املضنية للفرد الكادح.

»المسرح الجزائري تمّيز منذ تأسيسه بطابعه الشعبي«
زعيتري حتدث عن املسرح اجلزائري والذي متّيز منذ تأسيسه، 
مضامينه  انصبت  حيث  بالتراث،  الواضح  لتأثره  الشعبي  بطابعه 
أين  الفرنسي،  االستدمار  ومقاومة  املجتمع  إصالح  يف  وأهدافه 
اجلزائري،  للمواطن  العامة  احلياة  يف  اجلزائري  املسرح  انخرط 

مشخصا همومه ومعاناته، ومعبرا عن طموحاته وأحالمه. 
وقال يف نفس السياق أن املسرح اجلزائري مستلَهم من التراث 
أنها  قال  التي  أو احللقة،  القوال  إلى جتربة مسرح  الشعبي متطرقا 
حتقق املتعة والفائدة بعيدا عن أي طابع استهالكي مردفا بالقول أن 
املسرح اجلزائري يف عمومه، هادف وملتزم بقضايا املجتمع، يتناول 
املواضيع السياسية واالجتماعية والتاريخية، مراهنا على  مختلف 

خلق الوعي لدى املتلقي.
السنوات  يف  بأّنه  مضيفا  املعاش  واقعه  تغيير  على  وحتريضه 
بعد  ما  مسرح  بظاهرة  العالم  مسارح  من  كغيره  تأّثر  قد  األخيرة 
الدراما، حيث تراجع حضور النص املكتمل ليفسح املجال لطغيان 
 ، البصرية  السمعية  للوسائط  املفرط  واالستخدام  السينوغرافيا 
على  املمتعة  الفرجة  وحضرت  املضمون،  على  الشكل  فسيطر 
التجارب  العديد من  الهادفة ، وذلك ما جنده يف  الرسالة  حساب 
وصناعة  الفني  اجلمال  أولوية  إلى  الداعية  الشبابية،  املسرحية 

الفرجة.
كما أشار زعيتري إلى التحوالت التي شهدها املسرح يف اجلزائر 
بدءا من سنة 1988، والتي ارتبطت جوهريا بالتحوالت السياسية 
ما يسمى  إلى  وأدت  املسرحية  الصناعة  أثر سلبا على مستوى  مما 
من  قدم  ما  ضعف  بسبب  العروض  قاعات  ارتياد  عن  بالعزوف 

عروض إلى جانب أسباب أخرى.
أساليب  بتطور  أساسًا  مرتبط  اجلزائري  املسرح  تطور  بأن  ويرى 
جديدة  مصادر  عن  ذاته  الوقت  يف  والبحث  املسرحية  الكتابة 
لإلبداع وعلى الكاتب أن يضيف أسلوبا جديدًا يثري به التجربة 
املسرحية، ألن املسرح حقل معريف يتميز بغني جمالياته ومقدرته 
على التأثير يف املتلقي، من خالل الفرجة بوصفها ظاهرة فنية لها 
مع  التفاعل  على  القائمة  وأسسها  وخصوصيتها  وبنيتها  حدودها 

العناصر احمللية والعاملية.

»النص المسرحي في الجزائر يتراوح بين االقتباس 
والترجمة« 

ليضيف أن النص نسيج لغوي يحتاج إلي خطاب أدبي جمالي 
يقوم على أساس احملاورة، باعتبار أن الفن املسرحي يقوم على احلوار 
أن  إلى  مشيرا  لإلبداع،  جديدة  هواجس  عن  والبحث  واحملاورة 
أزمة  من  يعاني  بل  النص  غياب  من  يعاني  ال  اجلزائري  املسرح 
فالتأليف اجليد مرتبط  تعبير ومن غياب منظومة فكرية واضحة، 
أساسًا بالتفكير اجليد ولهذا فإن إشكالية املسرح اجلزائري ال تكمن 

يف وجوده فحسب بل يف وجود جمهوره ونقاده. 
عمليتي  بني  يتراوح  حسبه  اجلزائر  يف  املسرحي  فالنص 
االقتباس والترجمة وبني استلهام املنت التراثي واملرجعية الشعبية، 
االستطرادات  يف  الكاتب  سقوط  بسبب  خطابيًا  منطًا  يشكل  وهو 
واحلديث اجلانبي الذي ال يفيد النص املسرحي الذي يقوم على 
عنصري التكثيف واإليجاز موضحا فكرة اقتباس االقتباس أي أخذ 
أو مسرح  فكرة مقتبسة هي يف األساس مقتبسة عن مسرح قدمي 
عاملي وهذا ما سبب مشكلة يف األداء وأصبح املسرح يعرف نوعا 

من الهزال والنفور حول ما يقدم فوق اخلشبة.
اجلزائر  يف  النص  أزمة  عن  األستاذ  حتدث  ذاته  السياق  ويف 
والتي تطرح نفسها بحدة وقد تأتي يف مقدمة املشاكل التي يعاني 
منها املسرح اجلزائري، وقال بأن هذا املصطلح هو حكم جائر على 
ما هو موجود حقيقة حيث ألغى جهود كل أرادوا أن يجدوا للمسرح 
احلديث  وأصبحوا  النصوص  الكثير من  وألغى  به  رصيد مختص 
عن مسرحيات تنتج من اقتباس االقتباس، وهنا حدثت الكارثة 

يف املسرح اجلزائري مرجعا ذلك إلى عامل الوقت.
التوقف عند  وقال هي  للمسرح  الكتابة  ليواصل احلديث عن 
تقنيات هذا الفن موضحا بأن هذا الفن ال يقرأ بل يشاهد ومادام 
يشاهد إذ هناك جملة من املعطيات تكون يف النص املسرحي مفسرا 
ذلك بأن النص املسرحي ال يكتسب شعريته إال من خالل تكامل 
اجلملة  بني  الفرق  حدد  وهنا  املسرحية  اجلملة  يف  معينة  عناصر 

اللغوية املكتوبة وتطويع الفعل املسرحي ليقدم رسالة للمتلقي بعيدا 
عن السيطرة – أي ال يكون جتاري استهالكي – مبعنى ال سلطة 
للنص على املتلقي بل العكس، املتلقي أو املتفرج أو املشاهد هو 

من ميارس عليه السلطة.
الذي يتحدث على  الرزاق بوكبة  مقدما رأيني مختلفني لعبد 
أن  سيما  ألزمة  وجود  وال  مفتعلة  هي  اجلزائر  يف  النص  أزمة  أن 
إلى  التقنيات  تلك  وتعلم  املسرحية  للكتابة  ورشات  تفرد  املسارح 
غير ذلك معلقا عليه بأن النص املكتوب للمسرح ليس هو نفسه 
املكتوب للرواية أو القصة أو رمبا للقراءة يف املجالت واجلرائد، ورأي 
بالنصوص  مليئة  املكتبات  أدراج  يقول:  الذي  يبرير  إسماعيل 
املنتجة من أجل املسرح لكن ثقافة اإلقصاء جعلت االقتباس له 
احلظ الوافر وقال هذا احلظ كان جائرا على ما يسمى فكرة النص 

يف حد ذاته.

»العروض المسرحية في الجزائر تطغى عليها المناسباتية«
ليقر زعيتري بأن النص يف اجلزائر ال يعرف أزمة ولكن ما قدم 
للعروض املسرحية كان شحيح جدا باعتبار كثير العروض كانت 
مناسبتيه ويجب االبتعاد عن تلك األحكام القيمة التي حتط من 
عمل وترفع آخر ملسميات معينة أو لفريق معني فالدراسة األكادميية 
تلزم إخضاع كل األعمال إلى النقد احلقيقي املوضوعي البعيد عن 

الذاتية لتقدمي حلول وبدائل ونظرة استشرافية.
الفائزة  النصوص  حتويل  عدم  من  امتعاضه  زعيتري  وأبدى 
باجلوائز إلى أعمال وقال هنا عالمة استفهام كبيرة ثم من هم الذين 
للمسرح  يكتب  أن  يجب  من  أن  قوله  يف  مركزا  للمسرح  يكتبون 
هو كل مبدع مثقف يفقه املسرح وليس بالضرورة أن يكون ممارسا 
املمارسني  سلطة  عليها  قضت  املسارح  من  الكثير  ألن  للمسرح 

حسب رأيه ووصفهم بأنهم أصحاب الرؤية األحادية.
الكثير من  استحسان  لقيت  قد  املبادرة  هذه  أن  الذكر  ويجدر 
استفادتهم  عن  عبروا  الذي  الباحثني  والطلبة  واألساتذة  املتابعني 
منهجية  وبطريقة  وكافية  وشاملة  مرئية  محاضرات  هكذا  من 

أكادميية يف طريق العرض لغة وأسلوبا ومادة.
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يواجه  أن  ميكن  إنه  املختصني  حسب  و 
يف  صعوبة  بعد  عن  يعملون  الذين  األشخاص 
التي  التكنولوجيا  وعن  العمل  عن  االنفصال 
وخيمة  عواقب  يف  يسهم  الذي  األمر  تتيحه، 
متمثلة يف انحسار التواصل املباشر والشخصي يف 

احلياة الواقعية واألسرية.
على  الناس  يعتمد  عندما  إنه  حيث،  
التكنولوجيا للتوسط يف تفاعالتهم، فإنهم ينسون 
ضرورة احملادثات الواقعية الشخصية يف عالقاتهم، 
وهي  التعاطف،  وإظهار  اإلبداع  على  وقدرتهم 

تفاعالت جوهرية من أجل سعادة اإلنسان.
مختلفًا،  مسارًا  األمور  تتخذ  بينما  أنه  إلى 
سيكون علينا السعي واحملاربة من أجل التواصل 
وسيتطلب  املباشرة.  والتفاعالت  الشخصي 
احلفاظ على اخلصائص التي متيزنا عن اآلالت، 
العاطفي  التواصل  إلى  واحلاجة  التعاطف  مثل 

واجلسدي مع اآلخرين، مجهودًا.
وأوضح أخصائيو العالقات الزوجية واألسرية 
كثيرا  يواجهن  املنزل  من  العامالت  األمهات  أن 
الزوجة يف ضغط  تعيش  الصعوبات، حيث  من 
املهام  بني  التوفيق  محاولة  عن  ناجم  نفسي 
مثمر  وقت  وقضاء  العمل  مطالب  وإجناز  املنزلية 
األمهات  هؤالء  أن  حتى  والزوج،  األطفال  مع 
املهام  على  تزيد  منزلية  مهام  ضغط  حتت  يقعن 

االعتيادية لألم العاملة من املكتب.
من  تعاني  املرأة  يجعل  املنزل  من  العمل 
صعوبة التوقف لذلك يجب عليها أن حتدد أوقات 
األم  لدى  الوقت  تداخل  أن  إلى  ونبهوا  عملها 
املنزلية  املهام  بعض  يجعل  املنزل،  من  العاملة 
بسبب  يكتمل  ال  العمل  مهام  بعض  وإجناز 
املقاطعة الدائمة من الصغار، وينتهي اليوم باملزيد 
تستطع  لم  لكونها  والفشل  بالتقصير  الشعور  من 
مهام  يف  سواء  األمثل  النحو  على  أمر  أي  إجناز 
الزوجات  تشعر  املنزلية.وقد  الواجبات  أو  العمل 
يف  بالتقصير  املنزل،  من  العامالت  واألمهات 
حقوق أطفالهن وأزواجهن، لذلك يجب عليهن 
يقدمن  أنهن  والعلم  متاما  بالذنب  الشعور  نبذ 

أفضل ما ميكن تقدميه.

وكشفت دراسة شملت أكثر من 24 ألف 
سلبيات  على  ركزت  دولة،   95 يف  شخص 
العمل من املنزل، أن نسبة األشخاص الذين 
بسبب  باملنزل  العمل  يف  صعوبات  واجهوا 
مطالب العائلة أو األطفال بلغت حوالي 59 يف 

املئة.
واجهوا  الذين  األشخاص  نسبة  وبلغت 
التركيز  على  قدرتهم  عدم  بسبب  صعوبات 

حوالي 43 يف املئة.
وأكد املختصون أن العمل يف املنزل قد يؤثر 
تداعياته  وتظهر  الزوجية،  العالقة  على  سلبًا 
تدريجيًا عند استمراره لوقت طويل، مثل عدم 
املرونة الكافية التي متكن املرأة من القيام بعملها 
بيتها وعالقتها  يؤثر ذلك على  أن  بكفاءة دون 

بزوجها وتربيتها ألطفالها.
بها  يتمتع  التي  املرونة  رغم  أنه  إلى  ولفتوا 
التزامات  يلغي  ال  أنه  إال  املنزل  من  العمل 
املنزل  من  سواء  العاملة  فاملرأة  األسرية،  املرأة 
وظيفتها  بني  توفق  أن  عليها  يجب  خارجه  أو 
وترتيب  تنظيم  والعائلية مع  الزوجية  وواجباتها 
دوام  بحسب  مسؤولياتها  بكافة  للقيام  وقتها 
عملها كي ال يتذّمر زوجها من عملها أو يتهمها 
بالتقصير ما يوقعها يف مشاكل زوجية ال حصر 

لها.
وأضافوا أن هذا النوع من العمل قد يسّبب 
ضرورة  على  مشددين  الشريك،  لدى  انزعاجا 
هذا  يف  املعايير  بعض  على  الزوجة  تعتمد  أن 
مشيرين  الزوجية،  اخلالفات  لتتجنب  اإلطار 
املرأة  يجعل  قد  املنزل  من  العمل  إجناز  أن  إلى 
تعاني من صعوبة التوقف لذلك يجب عليها أن 

حتدد أوقات عملها كي ال تتعدى ساعات معّينة 
تنجز خاللها مهامها املهنية لتتفرغ بعدها لألمور 

املنزلية والعائلية.
قد  املنزل  من  املرأة  عمل  أن  إلى  وأشاروا 
يؤثر  مما  اخلارجي  مبظهرها  العناية  تهمل  يجعلها 
على عالقتها بزوجها، حيث كشفت البحوث أن 
اهتمام الزوجة مبظهرها يعتبر من أسباب السعادة 
أي  يترافق  أن  الطبيعي  من  إنه  وقالوا  الزوجية. 

عمل مع الضغط والتوتر لكن عندما تكون الزوجة 
املهني  توترها  املنزل سينعكس  تعمل من داخل 
عليها  يجب  لذلك  بزوجها  عالقتها  على  سلبًا 
ضبط هذا التوتر وكبت ردود أفعالها لتحافظ على 

هدوء عالقتها الزوجية.
املنزل،  من  العامالت  النساء  اخلبراء  ونصح 
ليلة،  كل  التالي  لليوم  للعمل  التخطيط  بضرورة 
حتى  اليومية،  للمهام  جدول  حتديد  خالل  من 
ال تتراكم األعمال وتسبب ضغوطات كبيرة على 

شاملة  نظرة  الزوجة  التخطيط  ومينح  املنزل.  ربة 
حول ما يجب فعله خالل اليوم، وتقسيم وقتها 

بني عملها وحياتها الزوجية واألسرية.
للعمل  مناسب  مكان  تخصيص  أن  وبينوا 
بعيدًا عن الزوج واألبناء مهما كان املنزل صغيرا 
ممكن،  وقت  بأسرع  العمل  إجناز  على  يساعد 
املنزلية،  لواجباتها  التفرغ  من  بذلك  وميكنها 
مع  العمل  مهام  اختالط  عدم  إلى  باإلضافة 

أعمال املنزل.

يعتبر جديدا على األسر الجزائرية 

العمُل من المنزِل يترّبُص بالحياِة الّزوجية

 منحوا مستشفيات البليدة أولويَة االستفادة  

طلبة بمعسكر يوزعون  أقنعة واقية وبدالت طبية مجانا
بإشراف أستاذين من مدينة معسكر  7 طلبة جامعيني   متكن 
وإعداد  والقفازات  الواقية  األقنعة  من  معتبرة  كميات  إنتاج  من 
باإلجراءات  صلة  ذات  وغيرها  التعقيم  مواد  من  أخرى  شحنة 

اخلاصة بالتصدي لتفشي وباء كورونا.
املاضي  مارس   23 تاريخ  من  اعتبارا  للعملية  التجند  مت  حيث 
والية  وعيادات  اإلستشفائية  املؤسسات  لفائدة  األولوية  ومنح 

البليدة.
بني  ما  توزعت  وحدة   2000 نحو  إرسال  خالل  من  وذلك 
إجنازها يف مدرسة  5100 وحدة مت  واقية وقفازات من عموم  أقنعة 
قبل حتويل ورشة اإلجناز إلى مركز التكوين املهني لإلناث صليحة 
ولد قابلية. فضال عن مساعدات أخرى غذائية وبذالت لألطباء 

تيارت   واليتي  غرار  على  الصحية  املؤسسات  من  العديد  منها  باإلستفادة  حظيت  واملمرضني 
املبادرة جاءت من رحم فكرة متت ترجمتها إلى حتسيس مرئي على مواقع التواصل اإلجتماعي فكانت اإلستجابة واسعة النطاق من طرف 

الكثير من احملسنني .

 اضطر الكثيرون  بسبب فايروس كورونا على العمل من المنزل، ويعد هذا التوجه حلم غالبية الزوجات واألمهات، وعلى الرغم من جوانبه اإليجابية المتمثلة في 
قضاء المزيد من الوقت مع الزوج واألبناء، مما يساهم في تعزيز الحياة األسرية، إال أنه يفرض ضغوطًا كبيرة وخاصة على المرأة، التي تجد نفسها مضطرة 

للتوفيق بين عملها وواجباتها تجاه األسرة   إيجابيات ال تحصى للعمل من المنزل، إال أنه ال يخلو من سلبيات بسبب الحياة الزوجية واألسرية التي تتطلب التفرغ 
إلدارتها، وربما تكون الضغوط التي تعيشها الزوجة العاملة واألم أقل عند عملها من المنزل، إال أنه ال يمكن الحديث عن راحة تامة ألنها ال يمكن أن تتخلص من 

التزاماتها الزوجية واألسرية.

ًة َفاْدُخِلي  ْرِضَيّ ُة اْرِجِعي إَِلى َربِِّك َراِضَيًة َمّ ْفُس اْلُْطَمِئَنّ ُتَها الَنّ يا َأَيّ
ِتي.   ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

ببالغ احلزن واألسى تلقت عائلة 
واجلدة  األم  وفاة  نبأ  مبارك«  »بن 
مبارك  »بن  حرم  فاطمة«  »بوصالح 
عالوة« عن عمر يناهز 89 سنة وذلك 

يوم 08 أفريل 2020. 
نتقدم  األليمة  الفاجعة  بهذه  و 
لعائلتها  التعازي  عبارات  بأسمى 
ونرجوا من العلي القدير أن يتغمدها 

برحمتها الواسعة، ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها جميل الصبر 
و السلوان. 

انا هلل وانا اليه راجعو ن

تعزية
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

 •«عدوى الهلع« أخطر
 من عدوى كورونا ..

مخاوفنا،  على  يقينًا  التغلب  إلى  بحاجة  إننا 
مع اإلستعداد لألسوء، والتجند معا ملواجهة الوضع 
الصعب واملعقد الذي يتربص بنا بسبب ال مباالتنا 
وجشعنا وأنانيتنا وال مسؤوليتنا .. حالنا مع »جائحة 
أو  التخويف  أو  اخلوف  مع  أفضل  يكون  لن  كورونا« 
واملماطلة .. حقيقة  والتسويف  واالستهتار  التهوين 
وقسرية  وقاهرة  قاسية  إجراءات  إلى  الذهاب  »عدم 
قاسية  »نتائج  سيكلفنا  لألسف  الساكنة«  حق  يف 
 .. احلياة«  يف  ورغبتنا  إلرادتنا  وقاهرة  األرواح،  يف 
لكن مهما كان احلال واملآل، فالهلع ال يطيل عمرا، 
وال ُيعيد حياة أو فقدًا .. و ال يستوجب الوقوع يف 
إليه من  وما حتتاج  احلياة،  »الهيستريا« حفاظًا على 
غذاء وُمتع ومباهج، مبا يدفع أفراد املجتمع إلى اللجوء 
إلى التخزين املبالغ فيه و«الشراهة يف احلّيازة«. لكن 
هذا التصرف الغريب واحملزن الذي وقع فيه اجلزائريون 
هي  بل  لوحدهم،  كشعب  فيه  وقعوا  استثناًء  ليس 
نَْساَن ُخِلَق  صفة اإلنسان الذي خلق هلوعًا ﴿إَِنّ اإْلِ
يُْر َمُنوعًا(  ُه اخْلَ ُرّ َجُزوعًا، َوإَِذا َمَسّ ُه الَشّ َهُلوعًا، إَِذا َمَسّ

..
الرياضيات  عالم  كتب  سنوات  خمس  منذ 
 Benoît« السوربون  جامعة  يف  الرئيسي  واحملاضر 
مؤلف  وهو  األسي«  »الهلع  كتابه   »Rittaud
طبقا  اإلجتماعية  الديناميكية  األنظمة  يف  مرجعي 
الذي  املعاصر  واقعنا  فيه  يّشرح  األعداد  لنظرية 
»منط  من  ليتحول  مجتمعنا  يف  اخلوف  فيه  تنامى 
للروح  قاتلة  سوداوية  اجتاهات  إلى  األسي«  اخلوف 
اإلنسانية ولبهجة احلياة، إنه »اخلوف الذي ال نهاية 
نفاذ  من  خوف  العالم،  نهاية  من  خوف   .. له« 
املوارد الطبيعية، والنمو األسي للدميوغرافية العاملية، 
وارتفاع  احلراري،  واالحتباس  العاملي،  واالحترار 
مستوى البحر، وارتفاع حموضة احمليطات، وانحصار 
وتباطؤ  احلّية،  األنواع  وانقراض  البيولوجي  التنوع 
السيادية،  الديون  وأزمة  العاملي،  االقتصادي  النمو 
»ينابيع  إنها   .. األسي«  اخلوف  »ربيع  إنه   .. إلخ 
اخلوف« التي تغذي حالًيا كّل املخاوف املفترضة من 
االكتظاظ واإلختالط بالناس يف احلياة العامة، والتي 
ستؤدي إلى اخلوف من اآلخر بل من الشريك، بل 
اإلجتماعية  الكراهية  تفشي  إلى  تؤدي  أن  ميكن 
إليك  الناس  وأحب  أقرب  من  اخلوف  أي  اجلذرية، 
أستاذ  ليطرح  نفسه،  على  يضيق  عالم  إنه   ..
الرياضيات سؤاال أساسيا »هل عاملنا ضيق أم مفرط 
التضييق؟« هذا اإلفراط الذي جعل من أمر اخلوف 
لم يعد يعتبر »عاطفة مخجلة« أبدًا، بل بعد ذلك، 
عندما سقطت املخاوف، حّلت الالمباالة أو السلبية 
اجلماعية .. لتبقى القصة واحدة تطارد اجلميع .. 

لنتوقف عن مطاردة الوهم، ولنعيش حياتنا التي 
وإسهاما  لألسباب،  وأخذ  ويقظة  بوعي  لنا  كتبت 
علميا ومعرفيا، ومساهمة فيما ينفع ويحفظ الوجود 
اإلنساني، ولنستعيد استنبات »األخالق اجلماعية 
للغير،  وخدمة  وإيثار،  تضحية،  من  األساسية« 
للطعام  اللهفان، وإطعام  وإغاثة  للخيرات،  ومسارعة 

على حبه مسكينا ويتيما ومحجورا عليه.
•  تفشي جائحة كورونا .. 

وتفشي اإلنتقال الرقمي
سنوات  منذ  أشده  على  التبشير  كان  لقد 
عن  والعمل  الورقي«  بعد  ما  »العالم  اجلديد  بالعالم 
بعد، والعمل حيثما أنت وأينما كنت، لكن جائحة 
فورا،  التحول  هذا  على  اليوم  العالم  أجبرت  كورونا 
من خالل إجبار الناس على البقاء يف منازلهم وبدء 
اإلنخراط يف »العالم الرقمي« .. اآلن ينبغي اإلهتمام 
بجد بأفاق التعليم عن بعد، وبتطوير منصات التعليم 

اإللكترونية،  والتجارة  بعد،  عن  وبالدفع  الرقمي، 
والوصول للمعلومات، واالبتكار، وإنترنت األشياء، 
السحابية،  واحلوسبة  األبعاد،  الثالثية  والطباعة 
 .. الشبكات  طريق  عن  والتوريد  التوزيع  وسالسل 
»عالم ما بعد كورونا« هو عالم يستوجب منا التمتع 
علمية  عالية،  جديدة  مهارات  جديدة،  مبهارات 
ووجدانية،  نفسية  وحتى  وتكنولوجية  ومعرفية 
حفاظا على العائلة واألسرة واألبناء .. إنها حتديات 
حتديات  يطرح  مبا  كورونا«،  بعد  »عالم  لـ  جدّية 
اإلنهيار،  خطر  مواجهة  وأولها  للشبكات،  جّدية 
الوقت احلالي أضحت  بأمنها .. ففي  التكفل  قبل 
كورونا تهدد جودة تدفق اإلنترنت، مبا أجبر املجموعة 

الدولية إلى انتقال رقمي منخفض اجلودة !!
• كورونا يهدد جودة تدفق اإلنترنت 

أمام عدم قدرة النظام الصحي العاملي على 
على  الطب  عجز  و  كورونا،  وباء  تفشي  مواجهة 
بد  يكن  لم  كوفيد19-،  لفيروس  لقاح مضاد  إيجاد 
من اإلستعانة باألبجديات من خالل اعتماد منطق 
حتويل  على  والعمل  الفيروس«  متدد  سلسلة  »كسر 
لكن  اللوجستي«.  املنحى  »منط  إلى  األسية  الدالة 
هذا األسلوب أفضى إلى اعتماد قيود »احلجر العام« 
 14 ملدة  بيوتهم  يف  البقاء  الناس  إلزام  من  يعنيه  مبا 
يوما على األقل، يف عطلة قسرية، أو مبمارسة عملهم 
مقر  من  العمل  وحتول  سكناهم،  مقر  من  إنطالقا 
إلى »العمل عن بعد« يف دول عدة، وهذا  املؤسسة 
أدى إلى بروز حتديات جديدة، فمع مكوث املاليني 
حول العالم فى منازلهم، يف نفس الوقت، و لفترات 
أطول وغير مسبوقة، أدى إلى زيادة كثافة استخدام 
اإلنترنت بشكل كبير غير مسبوق، مبا أثر بدوره على 
هذا  استيعاب  على  والعاملية  احمللية  الشبكات  قدرة 
فيروس  أنتجها  جديدة  أخرى  أزمة  وهذه  الضغط. 
شبكة  مطالبة  إلى  األوروبى  االحتاد  دفعت  كورونا، 
عن  بالتوقف  وغيرها  »نتفليكس«  الرقمي  البث 
بجودة  والفيديوهات  األفالم  من  منتجاتها  عرض 
ضغط  حتت  اإلنترنت  انهيار  لتفاديا  عالية 
ذلك  بعد  لتحذو  املسبوق،  غير  االستخدام 
بتقليص  “نتفليكس”  حذو  “غوغل”  شركة 
“يوتيوب”  موقع  على  التدفقي  البث  سرعة 
اإلنترنت  على شبكة  الضغط  تخفيف  بهدف 

يف أوروبا.
• جائحة كورونا و »ما بعد 

الجينوم«
بعيدا عن املُعتاد من أحاديث احلرب البيولوجية، 
وسباق التسلح اخلفي املتعلقة ببناء »اجليوش النانوية« 
فتاكة،  عاملية  حروب  خلوض  تخليقها  يجري  التي 
تقتل النفس البشرية دون تدمير اإلستثمار املادي من 
منشأت ومرافق، مبا أوجد وجهات نظر تقول بإمكانية 
»التخليق« لفيروس كورونا. وبعيدا عن »سوق يوهان« 
حيث كّل شيء ُيباع ويشترى وُيْؤكل، و حيث كّل 
الروائح تنبعث من هناك، أريد استحضار بعضا من 
األخبار العلمية التي كانت تأتينا من الصني تباعًا، 
خاصة وأن أرفع الدوريات العلمية واإلعالمية كانت 
تتسابق لنقلها. أذكر مثال، أنه يف نهاية شهر نوفمبر 
من سنة 2018، تواردت أخبار من الصني ُتفيد بأن 
داخل  متكن  قد  جيانكوي«  »هي  الصيني  الباحث 
املختبر الذي يديره يف مدينة شنتزين جنوب الصني 
من »تصميم« أول طفل يف العالم معدل وراثيا، عن 
طريق تغيير احلمض النووي اخلاص بجنني توأم ملنع 

اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية. هذا العمل 
الذي عارضه آنذاك علماء كبار على مستوى العديد 
من جامعات العالم، معتبرين أنه إذا كان هذا العمل 
ال  فإنه  أخالقيا،  الصني  يف  ُيعد  أن  ميكن  البحثي 
يختلف  لألخالق  إدراكهم  بأن  القول  سوى  ميكننا 
التساؤالت  دائرة  وتوسعت  العالم،  بقية  عن  متاما 
يف  والتقني  والطبي  األخالقي  التحكم  حول حدود 
»عملية خلق األطفال الذين ال يعانون من أمراض« 
أو يف »تعديل األجنة لصنع أطفال مصممني بشكل 
ومواصفات معينة أو محصلة ذكاء مرتفعة« ؟؟!! .. 
املُطبقة  التقنية  أن من اجلدير ذكُره هي مخاطر  كما 
 cas9 CRISPR كاس9«   - »كريسبر  »تقنية 
العلماء  رأي  حسب  ميكنها،  والتي  اجليني«  للقص 
عَرضية  طفرات  إدخال  يف  تتسبب  أن  املختصني، 
يتم  التي  اخلاليا  “فسيفساء”  يف  مقصودة”  “غير  أو 
التعديل  ينطوي  لذلك  مختلفة،  بطرق  تعديلها 
اجليني للجنني البشري على مخاطر كبيرة، مبا فيها 
ندرك  وحتى  مرغوبة.  غير  طفرات  إدخال  مخاطر 
أبعاد املوضوع، والذي جتاوز حدود »جهود اإلنسانية 
تنافسية  جامحة  رغبات  إلى  األمراض«  إلجتثاث 
بكتابة  وفريقه  »جيانكوي«  الباحث  قام  فقد   ..
السعي  “يف هذا  قائلني  بيان أسموه »بيان أخالقي« 
العاملي األكثر تنافسَيًة على اإلطاق لتطبيقات تعديل 
وتنبئوا  بارزين”.  نكون  أن  نأمل  فإننا  اجلينات، 
التلقيح  اختراع  على  “سيتفَوق”  ابتكارهم  بأن 
االصطناعي، الذي حصل صاحبه على جائزة نوبل 
بأن  التذكير  ينبغي  املقابل  2010. لكنه يف  يف عام 
هذا الباحث الصيني »هي جيانكوي« هو أحد علماء 
النخبة يف البيولوجيا، وقد أعادته الصني من الواليات 
لكنه  األلف”،  املواهب  “خطة  من  كجزء  املتحدة 
نهاية شهر ديسمبر  املطاف مع  نهاية  ُحكم عليه يف 
سنوات   3 ملدة  السجن  بعقوبة   )2019( املاضي 
تقارب  بغرامًة  تغرميه  مع  محكمة صينية،  ِقبل  من 
النصف مليون دوالر، كما سيتم حظره مدى احلياة 
من املشاركة يف األبحاث املتعلقة بالطب التناسلي.

لكن أبحاث تعديل احلمض النووي واستخدام 
الطبي  السباق  قلب  يف  تبقى  اجليني  القص  تقنية 
قامت   ،2020 جانفي  شهر  نهاية  ففي  العاملي، 
Po� األمريكية  الشهرية  العلمية  األدبيات  (مجلة 
pular Science, ou PopSci,( »العلوم 
طبية  تقنيات   4« عنوان  حتت  مقال  بنشر  للعموم« 
حديثة رمبا تساعد يف مواجهة فيروس كورونا«، بدايًة 
للوقوف  الفيروس  جينوم  تسلسل  على  التعرف  من 
على خواصه البيولوجية كون »التعّرف على تسلسل 
احلمض النووي أمٌر جوهرٌي يف مواجهة أي فيروس«، 
وأيضا إستخدام تقنية »كريسبر CRISPR« التي 
الوراثية(  )املادة  النووي  احلمض  تعديل  على  تقوم 
االعتماد  إلى  وصواًل  له،  لقاح  وتطوير  للفيروس 
للتنبؤ بتصرفات الفيروس  على الذكاء االصطناعي 

بهدف السيطرة عليه.
•تهديد فيروس كورونا للحياة 
.. يعيد طرح سؤال »ما بعد 
الجينوم« أو الرغبة في اْلُخُلوِد

مع إعالن العالم، كّل العالم عجزه وقلة حيلته 
أمام »فيروس كورونا« ووصفه باملستجد، بل املستبد 
»بالء  أشقاهم  ومن  الكبار  ضعف  يرحم  لم  الذي 
حتمية  لتبرز  عمر.  طول  بعد  األجساد«  مناعة 
و  اجلينوم  مسائل  مناقشة  يف  العلمي  اإلنخراط 
لقفزات  املتزايدة  التطبيقات  وحدود  قدرة  مدى 

التكنولوجيات احليوية املستقوية بثورات فيزياء الكم 
جتسيد  يف  اجلزيئية  والبيولوجيا  احلاسوب  وهندسة 
حتقيق  بإمكانية  واملبشرة  عقود  منذ  املرفوعة  وعودها 
البلى،  عوامل  من  واإلنفالت  اخللود  يف  الرغبة 
وهي  عاملنا،  يف  استنباتها  ُيعاد  التي  الوعود،  هذه 
تستحضر الوعد الذي منى به إبليس اللعني أبانا آدم 
األبدي، فحني كان  اخللود  وهو وعد  السالم،  عليه 
أاَلَّ  لََك  )إِنَّ  اخللد  جنة  ساملا يف  مطمئنا  آمنًا  »آدم« 
جَتُوَع ِفيَها َواَل َتْعَرىٰ* َوأَنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحىٰ( 
وهي الفضائل األربعة املشكلة لغايات كل احملركات 
إبليس  جاءه  والرفاه،  وللثروة  للحياة  الديناميكية 
)َفَوْسَوَس  اخللود  يف  الرغبة  شهوة  فيه  ليوقظ  اللعني 
لِْد  يَْطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلىٰ َشَجَرِة اخْلُ إِلَيِْه الَشّ
َوُملٍْك اَلّ َيبَْلىٰ(، وهي الرغبة القاتلة املدمرة لـ«إنسان 
هنا  األول.  اإلنسان  وراءها  أنساق  والتي  اليوم«، 
ينبغي أن تستوقفنا قصة اخللق األول، والتي تورد لنا 
عنصرين أخالقيني يف السياق العام، وهما عنصران 
الغرور  السلوك )أول ذلك هو  محددان وحاسمان يف 
الثاني  العنصر  و  »دالهما«(  اإلرشاد  منظومة  ضمن 
هو )النصح يف قالب التوكيد واإللتزام »قاسمهما«(. 
إن الثورة املعرفية املتفجرة واملنشطرة يف منحى الزمن 
املستقبلي أغرتنا بل أغوتنا، فسيطر علينا اإلنسياق 
بغرور، راغبني يف اخللد، كيف ال ؟ وهي قد منحتنا 
كّل الدالئل العملية إلمكانية ذلك، وحني كان منا 
اإلنسياق طائعني متوهمني النصح، بدأنا السقط يف 
عالم الشقاء )ََتْشَقىٰ(. وهذه هي مخاطر ثورة هندسة 
الوراثة وتطبيقات اجلينوم، أن ننساق وراء التطبيقات 
وخصوصيته،  وتنوعه،  إنسانيته،  اإلنسان  فُنفقد 
ويحدث التالعب بجيناته التي تعطيه التميز النفسي 
الكمال،  عن  بحثا  والعضوي،  والعقلي  والوجداني 
الذي سيقرب البشر من منوذج اآللة املثالية املستنسخ 
الذي  الفرد  أيجاد  عن  بحثا  بال حدود،  منها  مناذٌج 
و  البشر  ذكاء  الذي سيرث كل  واإلنسان  يقهر،  ال 
 .. الوجود  يف  الالمعقول  تنافس  حدود  إلى  يرتقي 
»كائن  قهرنا  فقد  الوهم  هذا  تشكّل  بدايات  ومع 

مجهري« .. قهرتنا »أرضة« .. 
•خالصة

عالم »ما بعد فيروس كورونا املستجد« لن يكون 
املقال  هذا  أضع  لذلك  قبله،  ما  كمثل  تأكيد  بكل 
ضمن دعوة رصينة ملباشرة نظر علمي منهجي ومعريف 
عميق، يستحضر بدًء اخلالصات الفلسفية والفكرية 
إنسانيا  إرثًا  ُتشكل  والتي  والثقافية،  واإلجتماعية 
وتراكمًا معرفيًا ملسار اإلنسانية عبر تاريخها، ضمن 
مسعى إنساني لصناعة وعي عاملي جديد ُيحّذر من 
البشرية يف  والتعدي على اخلصوصية  الغرور  مخاطر 
املقاربات  ذلك  يف  مستحضرًا  الكونية،  صيرورتها 
الراسخة التي تناقش مبنهج علمي رصني أخالقيات 
الغربي،  الفكر  يف  السائد  والتقني  العلمي  النظام 
أخالق   .. األخالق«  »سؤال  مستنهضني 
هي  والتي  املؤيدة،  األخالق  تلك  احلكمة 
ثمرة األخذ باملقاصد النافعة والوسائل الناجعة 
»العمل  بالدخول يف  وجتلياتها  معًا، وسياقاتها 
و«اإلسهام  احلي«  »بالنظر  واألخذ  احلي« 
البانية لصرح  واملعارف  العلوم  احلي« يف عوالم 
املجد، وأولها علوم الطب والفيزياء والرياضيات 

والهندسة.
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األياِم  يف  احلديُث،  كُثَر 
األخيرِة، عن انتشاِر اإلشاَعِة 
ُمختلِف  عبَر  واِسع  بشكٍل 
ما  امُلتاحِة؛  الَتواُصل  ِمنّصاِت 
إلى  الّرسميِة  اجِلهات  دفَع 
َتسخيِر إمكاناٍت َضخمِة للَحدِّ 
الّتوُجِه  هذا  وفرملِة  ِمنها، 
انتشارِه  على  ساعَد  الّذي 
الهائُل  الّتكنولوِجيُّ  الّتطوُر 
واإلشاعُة  العالِم.  يف  احلاِصُل 
امِلخيال  يف  َترتِبط  ما  غالًبا 
عن  والَعاِري  الكاِذب  باخَلبر 
يف  أّنها  غيَر  متاًما،  حة  الصِّ
الواقِع ترتِبُط أيًضا بتحريِف 
امَلعلومِة وإخراِجها عن ِسياقها 
العاِم  الّرأِي  وَتوجيِه  العام، 
ُمحَدد؛  فهٍم  اجتاِه  يف  وامُلتابِع 
املعَنى  عن  بالَضرورِة  ُر  يعبِّ ال 
صاحُب  يبتغيِه  ي  الذِّ العاِم 
وقبَل  الّرسالَة  ألّن  سالة؛  الرِّ
امُلوجهِة  اجلهِة  إلى  تِصَل  أن 
عبَر  للقرصنِة؛  تتعرُض  إليها 
الّتوجيه.  وإعادِة  الّتأويِل 
كثيٍر  إعطاُء  ميكُن  وُهنا، 
تعّلَق  ما  وِمنها  األمثلِة،  من 
بروتوكول  باستعماِل 
حتّدثْت  فقد  »الكلوروكني«؛  
العِديُد من املواقِع على َشطٍط 
ني  عن بعِض الّدكاترِة الفرنسيِّ
بتجريِب  طالُبوا  الذين 
وهي  األفارقِة؛  على  الّدواِء 
من  الكثيُر  أخذِت  َتصريحاٌت 
تلَك  جترمِي  اجتاه  يف  الّلغط 
بالفعِل  وهي  الّتصريحاِت؛ 
أّن  غيَر  م؛   جُترَّ تصريحاٌت 
تكْن  لم  الواقِع  يف  الصورَة 
تابَع  مّنا  أحَد  فال  كاملًة؛ 
كلِّ  على  ووقَف  كاِملًة  امُلقابلَة 
الّتصريحاِت واألسئلِة التي َت 
العاَم  ياَق  السِّ ولكّن  طرُحها؟ 
أسباِب  عن  احلديُث  ِفيه  كان 
»رؤول«  البروفيسور  اتخاِذ 
فالدواُء  كعالًجا؛   للكلوروكني 
األفارقِة؛  على  بجديٍد  ليَس 
ُمعاجلِة  يف  يستعملوَنُه  ألّنهم 
قد  احلالِة  هذِه  ويف  املالريا. 

تبُدو الصورَة ُمختلفًة مَتاما. 
من  والذي  الّثاِني،  واملثاُل   
كيفيَة  فهُم  ميكُن  ِخالِله 
وإعادِة  الّرسالِة  قرصنِة 
ما  على  ينطبُق  َتوجيِهها، 
بوكروح؛  َمقاِل  مع  حدَث 
املقاَل،  عِقَبت  الّردوِد  فأغلُب 
اآلخريَن  أراِء  من  أخذت  إّنا 
عن  بِعيًدا  الّنِص،  على  ُحكًما 
الّنِص ذاِته، وبجزئّياِته وليَس 

مبفهومِه العام وَنسِقه الُكلّي.
سالِة   وهنا أيًضا َت قرصنُة الرِّ
وُأعيَد َتوجيُهها ِوفًقا ملا يخدُم 
إّن  امُلقرصِن.  وأفكاَر  أراَء 
الكاِذبَة  واألخباَر  اإلشاعَة 
املفهوِم  عنَد  تتوّقُف  ال 
يف  اعتمَد  الذي   ، الّتقليديِّ
واالتصاِل؛  اإلعالِم  أدبّياِت 
أكثَر  أدواٍت  إلى  َتتجاوزُه  بل 
من  غارفَة  تغلُغال  وأسرَع  فْتًكا 
ياسيِة  والسِّ ينّيِة  الدِّ املواريِث 
ي  التِّ وهي  واالجِتماعيِة، 
ئة امُلتلقي  ِخذ منها باًبا لَتهيِّ تتَّ
بعَد  الّرسالِة  ُمبتَغى  لفهِم 

وجيه القرصنِة وإعادِة التَّ

فاء  إحصاُء 18 وفاًة بـ »كوفيد - 19« ومتاُثُل 591 ُمصاًبا للشِّ

 َتعاِفي 131 ُمصابا وتسجيُل 89 حالًة جِديدًة في 24 ساعًة
جمال  الدكتور  اجلزائر،  يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن   
إجمالي عدد  ليرتفع  19 والية،   »كورونا«عبر  بفيروس  إصابة جديدة   89 فورار، عن تسجيل 
املصابني إلى 1914 حالة مؤكدة عبر 46 والية، بنسبة زيادة قدرها 5 باملائة خالل الــ24 ساعة 
األخيرة، وذلك عبر تشخيص الداء بتقنية الــ )PCR(. وأفاد فورار بأن 27 والية عبر الوطن 
لم يتم تسجيل بها أي إصابة، فيما مت تسجيل ما بني إصابة واحدة و3 حاالت إصابة عبر 12 
والية.و أشار فورار،  أمس األحد يف ندوته الصحفية التي يعقدها يوميا،  إلى تسجيل 18 حالة 
وفاة جديدة ما بني الفترة املمتدة بني 1 و12 أفريل اجلاري،  منها 12 حالة وفاة سجلت خالل 
الــ72 ساعة األخيرة، ليرتفع إجمالي عدد عدد الضحايا إلى 293 وفاة عبر 34 والية. وكشف 
فورار أن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء بلغ 591 بعد تسجيل 131 حالة تعاٍف جديدة،منها 
133 حالة بالبليدة و261 حالة باجلزائر العاصمة و197 حالة املتبقية موزعة عبر 32 والية،  فيما 
خضعت 1712 حالة للعالج ببروتوكول »كلوروكني«، منهم احلاالت التي مت تشخيصها باألشعة 

والسكانير. 

املدية 

توقيُف 464 شخًصا خالَف إجراءاَت الَحجر 
متكنت مصالح أمن والية املدية من توقيف 464 مخالًفا إلجراءات احلجر املنزلي، الذي فرض لتجند تفشي 

كورونا يف البالد.كما حجزت العناصر نفسها، حسب بيان لذات املصالح، 115 مركبة و20 دراجة نارية يف إطار 
السهر على تطبيق إلزامية احلجر.وجاء يف البيان نفسه، أيًضا، معاجلة 9 قضايا متعلقة باملضاربة يف السلع واسعة 

االستهالك، مت توقيف من خاللها 12 شخصا وتقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة.

خالد دحماني

قال إن جهات أخرجتها عن سياقها بنية التضليل 

ُح فحَوى تصريحاِته األخيَرِة حوَل الَحراك محند بلعيد يوضِّ
محند  اجلمهورية،  لرئاسة  الرسمي  الناطق  لالتصال،  املستشار  الوزير  أصدر 
للتلفزيون  األخيرة  تصريحاته  حول  توضيًحا  األحد،  أمس  بلعيد،  أوسعيد 
اجلزائري املتعلقة مبوقفه من احلراك، والتي قال فيها إن »جهات معّينة أخرجتها 
عن سياقها عمدا بنية التضليل واالفتراء«.وقال بلعيد يف التوضيح الذي نشرته 
الصفحة الرسمية لرئاسة اجلمهورية على »فايسبوك«: »لم يكن القصد باحلراك 
الفئة  أّن احلديث يعني فقط  أثناء احلصة كّل أطياف احلراك، وإّنا كان واضحا 
الدخيلة التي كانت حتث على التجمهر خالفا للوضع العام الذي لم يكن يسمح 
بالتجمعات، ألّنها عامل قوي يساعد على انتشار وباء الكورونا فيروس. ومعلوم 
وصول  منع  يف   - آنذاك   – استماتت  املشبوهة  االرتباطات  ذات  الفئة  هذه  أّن 
حّتى نداءات عقالء احلراك الذين تعّرضوا بدورهم من هذه الفئة نفسها للشتم 
والقذف، والتهديد«.وأضاف الناطق الرسمي للرئاسة: »أّن الوطنيني املخلصني يف هذا احلراك، ال ُيستغنى عن رأيهم 
كّلما تعّلق األمر مبصلحة الوطن، والدليل على ذلك أن رئيس اجلمهورية بادر فور تسّلمه مقاليد احلكم إلى استشارة 
عدد من رموز احلراك املبارك حول الوضع العام يف البالد، ومراجعة الدستور، هؤالء الرجال والنساء محترمون مبّجلون 
التحريف  يتعمدون  بـ«الذين  وصفهم  من  بلعيد  مؤكد«.وخاطب  انهيار  من  البالد  إنقاذ  يف  التاريخي  دورهم  على 
واالصطياد يف املاء العكر”، بالقول “فلن ندخل معهم يف جدال عقيم، ألّن خطتهم أصبحت مكشوفة عند شعبنا، 
وهي تسعى إللهائنا عن القضايا األساسية خلدمة أمتنا يف هذا الظرف احلساس«.                                                                                                                  

بلسان عبد العزيز تويقر 

انتظار  و«يف  أنه  البيان  الوزارة.وأوضح  بيان  إليه  أشار  حسبما 
قطاع  ُتسّير  التي  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  تعديل 
الصحافة واالتصال، بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق 
يشهد حتوالت سريعة ومستمرة يف القطاع، تدعو وزارة االتصال 
جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى االحترام الصارم للقوانني 
السارية، يف مرحلة االنتقال احلالية«.وذكرت الوزارة يف بيانها 
اختالف  )على  الوطنية  للصحافة  األجنبية  »التمويالت  أن 
وسائطها(، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها«.
القانون  مبوجب  ممنوعة  التمويالت  »هذه  بأن  أفادت  كما 
العضوي رقم 05-12 املؤرخ يف 12 جانفي سنة 2012 املتعلق 
 ،2014 فبراير   24 يف  املؤرخ   14-04 رقم  والقانون  باإلعالم 
29 من  املادة  أن  البصري«، مضيفة  السمعي  بنشاط  املتعلق 
الدعم  »مينع  أنه  ودقيق،  تؤكد، بشكل واضح  قانون اإلعالم 
املادي املباشر وغير املباشر الصادر عن أي جهة أجنبية«.وتلزم 
البصرية  والسمعية  املكتوبة  اإلعالم  وسائل  كل  املادة  ذات 

واألموال  لرأسمالها  املكونة  األموال  مصدر  وتبرر  »تصرح  بأن 
بهما«. املعمول  والتنظيم  للتشريع  طبقا  لتسييرها،  الضرورية 
عن  تبث  التي  واإلذاعات  التلفزيونية  القنوات  يخص  وفيما 
طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التلفزيونية عبر الواب، يؤكد 
ذات املصدر أن القانون رقم 04-14 املؤرخ يف 24 فبراير 2014 
وطنيا  االجتماعي  املال  رأس  »يكون  أن  ضرورة  على  ينص 
املستثمرة«.وأوضحت  األموال  مصدر  إثبات  يتم  وأن  خالصا 
حتما  سيعرض  التدابير  هذه  احترام  عدم  أن  االتصال  وزارة 
اخلاصة،  القوانني  يف  عليها  املنصوص  للعقوبات  مرتكبيها 
الوزارة  اخلانة.وأكدت  هذه  يف  تندرج  أم«  »إذاعة  أن  مضيفة 
أنه »مت إطالق هذه اإلذاعة بعد جمع أموال يحتمل أنه مت يف 
تقدمت  اخلارج،  من  هبات  وعبر  جماعي  متويل  عملية  إطار 
بــ«  تسمى  التي  املسارات  تعزيز  على  تشتغل  هيئات  بها 
يتعلق،  األمر  بأن  املصدر  و«الدمقرطة«.واختتم  العصرنة« 
مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع 

هذه  ضمن  تشتغل  أجنبية  لدبلوماسيات  واإلعالمي  الثقايف 
املسارات، التي يصطلح عليها مبسارات »الدمقرطة« يف بلدان 
اجلنوب، من خالل تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم 
اعتبارهم كأعوان تأثير فعليني أو احتماليني يتعني تشجيعهم 

ودعمهم«.                                      عّمـــار قـــردود

وزارة االتصال:

على وسائُل اإلعالِم احتراُم قانوِن الّتمويالِت األجَنبّيِة بصرامٍة 

األمُن يقبُض على 26 شخصا  بالبليدة

 مسبوقوُن قضائيًّا يخِرقون الحجَر 
حي ويخوضوَن حرَب شواِرع   الصِّ
كشف، صباح أمس، عبد القادر توهامي وكيل اجلمهورية مبحكمة األربعاء، شرقي والية 

البليدة، خالل عقده ندوًة صحفية، أن قوات األمن تدخلت من أجل إعادة النظام واالستقرار 
بحي سيدي حماد بدائرة مفتاح، بعد إقدام بعض املسبوقني قضائيا على خرق قانون احلجر 
الصحي وارتكابهم جنحا ومخالفات متثلت يف شجار خطير.  ويف هذا الصدد، أوضح أنه مت 

القبض على 26 شخصا على مرحلتني حيث مت خالل املرحلة األولى القبض على 13 شخصا 
من قبل مصالح األمن، فيما مت القبض على 11 شخصا آخرين رفقة سيدة وابنتها قامتا بإخفاء 
عدد من املتهمني، وجهت لها تهمة تتعلق باملشاركة يف أحداث الشغب والتستر على وقائع 
إجرامية.حيثيات القضية، حسب ما كشف عنه وكيل اجلمهورية مبحكمة األربعاء، تعود 
لتاريخ 8 أفريل املاضي، حيث قام بعض املسبوقني قضائيا من سكان حي سيدي حماد 

ببلدية مفتاح بتأجير مركبة لنقلهم خارج إقليم املدينة، إاّل أن صاحب املركبة رفض نقلهم 
خارج حدود الوالية، وهو ما جعلهم يدخلون معه يف مالسنات حادة، قبل االعتداء عليه وبتر 

أحد أصابع يده، بعدها تطورت األمور، وحتول احلي إلى ساحة معركة بني أقارب وأصدقاء 
الضحية واملعتدين عليه بحجة االنتقام للضحية، بعد انقضاء اليوم األول بهدوء جتددت 
املعركة يف اليوم الثاني وتطور الوضع أكثر فأكثر، ما نتج عنه اختراق احلجر الصحي وخلق 

حالة ذعر لدى السكان بسبب هذه املعركة الدامية.بدورها، تدخلت املصالح األمنية لوقف 
هذه املعركة وزرع السكينة وإعادة تدابير احلجر الصحي للحي. كما أسفرت عملية التدخل 

عن إلقاء القبض على 26 شخصا، أغلبهم مسبوقني قضائيا ومن ضمنهم سيدة وابنتها حاولتا 
إخفاء املعتدين مبنزلهم، باإلضافة إلى طفلني قاصرين. كما متكنت ذات املصالح من حجز 
أسلحة بيضاء محظورة، وألعاب نارية، وقارورات املولوتوف. وعليه، قدم املوقوفون نهار أمس 
أمام العدالة، التخاذ التدابير اإلجرائية املناسبة ضدهم، الرتكابهم جرائم تكوين جماعة 

أشرار لإلعداد وارتكاب جنح، والضرب العمد واجلرح املتبادل واملؤدي إلى بتر عضو، وحمل 
أسلحة غير مرخصة، والتهديد بالقتل، وجنحة اإلخفاء، ومخالفة إجراءات احلجر الصحي.

عبد الناصر حمودة

اإلَشاعُة وقرصنُة 
سـاَلـــــــة الرِّ

عّمـــار قـــردود

موفق رباح



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 
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