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02020909
 شّكلوا دعما أساسيا جُلهود الّسلطات 

بـاب والَجمعيـاُت الَخيرّيـة   الشَّ
ُيواجهـون الوباَء القاِتل

اجلزائَر،   تستثِن  لم  والتي  فترٍة،   منذ  العالم  يشهُدها  التي  الِصحّية  األزمُة  أحَيت 
يبُذلها  التي  احَلثيثُة  اجلهوُد  باتت  إذ  الوطني؛  التراب  مبختلف  الّتضامنَي  العمَل 
الَهّشة  الفئات  دعِم  إلى  تسَعى  التي  اخليرّية  اجلمعياُت  وكذا  املتطوُع،  باب  الشَّ

رة من َتفشي جاِئحة كورونا محلَّ ثناِء اجلميع. وامُلتضرِّ

فيما أمر جراد ببعث نشاط القطاع االقتصادي

08
ورقلة

أِئمٌة يتبّرعوَن بالّدِم 
لَفائدة َمرضى ُكورونا

06
البيض

ُمّوالون ُيهدون سكاَن 
الُبليدة 15 قنطاًرا 
مـــن الّلـــُحوم 

05
 عنابة

صرُف أجور ِعّمال ُمرّكب 
الحَجار عشّيَة رمضـان

حي إلى الـ 2929   حي إلى الـ تمديُد الحجِر الصِّ تمديُد الحجِر الصِّ
مــن أفــريــل الجــــاِريمــن أفــريــل الجــــاِري

 الَحجــر  الَمنزلـي.. الَحجــر  الَمنزلـي..
 َقهــٌر اجِتماعـيٌّ  ُمبــّرر َقهــٌر اجِتماعـيٌّ  ُمبــّرر

بعد 26 يوًما من احَلجر الصحي ومتديدها إلى نهاية الشهر اجلاري 

0303

كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  املفروض  املنزلي  الصحي  احلجر  متديد  أمس،  يوم  تقرر، 
يف اجلزائر 10 أيام أخرى ، كما تقرر اإلبقاء على جميع التدابير االحترازية والوقائية، 
التي رافقت احلجر الصحي، على حالها إلى غاية الـ29 من أفريل اجلاري، يف حني سيظل 

احلجر الصحي الكلي 24 ساعة على 24 ساعة بالنسبة لوالية البليدة.

أزِمـــنُة الّليِقيــن 
يف  بأكمله  العالم  كورونا  جائحة  قذفت    
املنتشي  اإلنساني  العقل  وبدا  الاليقني،  هاوية 
املعرفية  وبطوالته  اكتشافاته  بانتصاراته 
التي  اليقني وتقدمي اإلجابات  عاجزا عن بلوغ 
تقلص من حجم هذا الرعب املعولم وتخفف من 
هذا الهلع الرهيب الذي سكن مفاصل البشرية،  
أحباؤهم  يعجز  الذين  املوتى  أعداد  من  وتقلل 
النظرة  وإلقاء  عليهم  والصالة  توديعهم  عن 
التخلص  قبل  األخير،   الفراق  على  األخيرة 
من أجسادهم املوبوءة وامللعونة يف أفران النار أو 
حفر أعدت على عجل لتقبر فيها تلك اجلثث 

اخلطيرة على من تبقى من األحياء. 
د. مصطفى كيحل  	15

زقرير:اخلوف من »كورونا« قد يتسبب يف الوفاة 
غنام: منازل البعض باتت كالسجون والتجربة األملانية مثيرة  لالهتمام

زرفة: العنف األسري خالل احلجر ارتفع والعدوانية تطبُع سلوَك األطفال

16
إحصاُء 894 ُمتعافًيا وخضوع 4076 مصابا للعالج بالكلوروكين 
الجزائـر تسّجـل 3 وفيـات بــ »كوفيـد – 19«

 خـــلل الــ 24  ساعــــة األخيــــرة
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف اجلزائر، الدكتور 
جمال فورار، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« ليرتفع العدد احلاالت  
إلى 2534 إصابًة ، موزعة عبر 47 والية من بينها 1497 حالة مت تأكيدها بتقنية 

)بي سي أر( و 2579 حالة محتملة حسب حتليل األشعة بالسكانير.
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في تعليمة  وّجهها ألعضاء حكومته 

جرّاد يأُمُر ببعِث َنشاِط القطاِع االقتَصادي

رحمة عمار 
 

وججها  مراسلة  يف  جراد،  وأوضح 
والوالة،  احلكومة  أعضاء  إلى  أمس  يوم 
عقب  االقتصادي  الوضع  مراقبة  أن 
التي  الصحي  للحجر  األولى  الفترة 
العمومية كشفت بعض  السلطات  أقرتها 
االختالل املؤثر بشكل خطير على األداة 
وازدادت  واإلجناز،   لإلنتاج  الوطنية 
خطورته بفعل التأويل املشوه للتدابير التي 
أجل  من  العمومية  السلطات  اتخذتها 
الوقاية من وباء كورونا فيروس ومكافحته، 
معنية  كانت  التي  النشاطات  محددا 
تقتضي  كانت  التي  هي  الغلق  بإجراء 
استقبال اجلمهور ويركز عليها األشخاص 
ناقالت  تشكل  قد  التي  تلك  وكذا  بقوة 
تكن  فلم  النشاطات  باقي  أما  للفيروس، 
معنية يف أي وقت بهذا اإلجراء، مضيفا 
 50 عن  يقل  ال  ما  بوضع  تعلق  فيما 
بأنه  عطلة  يف  الـمستخدمني  من  باملائة 
لم يرم لغلق األنشطة ذات الصلة بل كان 
صحة  على  احلفاظ  إلى  أساسا  يهدف 
املستخدمني الذين يجب عليهم أن ميتثلوا 
هذه  مثل  يف  الضرورية  التباعد  لقواعد 
للتنقل  الرخص  بنظام  ودعمها  الظروف، 
املسؤولة  السلطات  داعيا  مهنية،  لدواعي 
لرفع االختالل من أجل احلفاظ على حد 
أدنى من النشاط االقتصادي، مبا يضمن 
بقاء املؤسسات العمومية واخلاصة ويسمح 
اللوجستية  السلسلة  كل  على  باإلبقاء 

والتجارية ذات الصلة.
تعليمات  جراد  وّجه  ذلك  ولتحقيق 
كل  مستوى  على  لليقظة  خلية  لوضع 
بضمان  لتتكفل  معنية،  وزارية  دائرة 
الوطنية  اخللية  وإشعار  الالزم  اإلصغاء 
بكل  ديوانه  لدى  الـمقامة  لألزمة 
بخصوص  مضيفا  املواجهة،  الصعوبات 
وحدة  وضع  عليهم  يتعني  بأنه  الوالية 
على  االقتصادية،  لالستمرارية  مكرسة 
أن يخصص نشاطها لتسهيل اإلجراءات 
الـمستخدمني  تنقالت  رخص  مجال  يف 

القطاعات  بعض  جراد  ونقلهم.وخص 
الذي  اخلاطئ  للتأويل  نظرا  بالتوضيح 
وقع – بحسبه - داعيا لضمان استمرارية 
البحرية  املوانئ  مستوى  على  النشاط 
العمل  مواقيت  خالل  اجلافة  واملوانئ 
أنه  موضحا  بنشاطها،  املرتبطة  الـمعتادة 
التنقل  رخص  تسليم  الوالة  على  يجب 
إلى الـمستخدمني العاملني على مستوى 
الـمتدخلني  جميع  وإلى  الـمنشآت  هذه 
للحجر  الـمحددة  الـمواقيت  بعد 
اجلزئي. وبالنسبة للنشاطات االقتصادية 
خارج  التنقل  تتطلب  التي  واخلدمات 
التعليمة الوالة إلى تسليم  الوالية، تدعو 
رخص التنقل بني الواليات، مع توضيح 
التنقل  رخص  وبخصوص  السير.  خط 
يف  تطلب  أن  فيجب  مهنية،  لدواعي 
املقاطعات اإلدارية أو الدوائر الكائنة باملقر 
االجتماعي للهيئة االقتصادية أو اإلدارية 
بكل  البضائع  تسليم  أنشطة  املعنية.أما 
أنواعها غير اخلاضعة للترخيص،  فأوضح 
كل  وتسليم  نقل  أنشطة  أن  األول  الوزير 
املواد تبقى غير خاضعة  أو  البضائع  أنواع 
ضرورة  على  مؤكدا  الرخص،  لنظام 
التوضيح بأنه عندما تكون جتارة بالتجزئة 
مرخصة فإن كل سلسلة التموين باجلملة 
بها  مرخص  تكون  أن  يجب  الصلة  ذات 
بوسائل  املواطنني  تنقل  وحول  كذلك. 

احلجر  مواقيت  بهم خارج  اخلاصة  النقل 
الوالية،  خارج  ذلك  يف  مبا  اجلزئي،  
وغير  »حرا  يبقى  أنه  التعليمة  أكدت 

خاضع ألي رخصة أو تقييد«.
البليدة،  بوالية  يتعلق  فيما  أنه  غير 
الوالية  إلى  الدخول  املواطنني  على  مينع 
التي  احلاالت  خارج  منها   واخلروج 

يرخص بها التنظيم ذو الصلة.
كما أوضحت تعليمة جراد أن رخصة 
احلواسيب  بيع  لتجارة  بالنسبة  النشاط 
كذلك  تعني  اإللكترونية  واألجهزة 
الهاتف  أجهزة  بيع  بتجارة  الترخيص 
الهاتفي  الرصيد  وأنشطة شحن  احملمول، 

وكذا إصالح هذه التجهيزات.
وفضال عن ذلك، تبقى كل نشاطات 
التسليم ومنها تلك التي تخص الـمبيعات 
اإللكترونية أو عن بعد، »مرخصة خارج 
التي  التعليمة  حسب  احلجر«  مواقيت 
اأن تشمل عمليات  إمكانية  إلى  أشارت 
ذات  جتارتها  تتولى  التي  الـمواد  التسليم 
شملها  التي  التجارية  الـمحالت  الصلة 

إجراء الغلق.
و شدد جراد يف األخير على ضرورة 
النظافة  لقواعد  »بصرامة«  االمتثال 
يف  وضعت  التي  االجتماعي  والتباعد 
كوفيد19-  وباء  انتشار  من  الوقاية  إطار 

ومكافحته.

اجلمهورية  رئيس  يترأس 
األحد،  اليوم  تبون،  املجيد  عبد 
الوزراء،  ملجلس  الدوري  االجتماع 
املرئي  التواصل  تقنية  بواسطة 
لرئاسة  بيان  أفاد  وقد  بعد.  عن 
بأن  السبت،  أمس  يوم  اجلمهورية، 
سيترأس  تبون  املجيد  عبد  الرئيس 
الوزراء،  ملجلس  الدوري  االجتماع 
عن  املرئي  التواصل  تقنية  بواسطة 
األعمال  جدول  ويتضمن  بعد، 
الوزارية  العروض  من  عدد  مناقشة 
أساسا  وتتعلق  عليها،  واملصادقة 
والتدابير  العقوبات،  قانون  بتعديل 

االقتصادية  الدورة  لتنشيط  املتخذة 
بعد زوال جائحة كورونا، ويف ضوء 
إصالح احلوكمة بالقطاع الصناعي، 
العاملية،  البترولية  السوق  ووضعية 
الوطنية  الصحية  األزمة  وتطور 
كورونا  جائحة  تفشي  عن  الناجمة 
االجتماعي  والتكفل  )كوفيد19-( 
ذلك،  جراء  املتضررة  بالعائالت 
بعملية  اخلاصة  التدابير  جانب  إلى 
الشباب  تضامن رمضان، ومساهمة 
من  الوقاية  يف  الناشئة  واملؤسسات 

اجلائحة.
 صفية نسناس

لمناقشة عدد من العروض الوزارية والمصادقة عليها
تّبون يترأُس اجتماًعا ِوزارّيا دوريا 

ُيعَقد عن بعٍد الّيوم

التكتل  البرملاني عن  النائب  وّجه 
والعدالة  والبناء  النهضة  أجل  من 
رئيس  إلى  نداء  عمراوي  مسعود 
اجلمهورية حول انشغال موظفي وعمال 
جتميد  جراء  املتأملني  التربية  قطاع 
االجتماعية  اخلدمات  جلان  عمل 
بحجة  ووالئيا،   وطنيا  التربية  لعمال 
استثنائي  العهدة يف ظل ظرف  انتهاء 
فيروس  وباء  جراء  احلجر  يف  واملتمثل 
نتج  والتي    ،)-19 )كوفيد  كورونا 
عنها أضرارا بليغة، يحدث هذا يف هذا 
الظرف احلساس الذي تدعو فيه الدولة 

دعم كل أشكال التضامن .
وجاء يف البيان، أنه بناء على القرار 
بتسيير  املتعلق   01/12  : رقم  الوزاري 
الذي  االجتماعية  اخلدمات  أموال 
يحدد مدة العهدة للمكتب املنتخب 03 
سنوات، فإن عهدة هذا املكتب انتهت 
متديدها  ومت   ،2018/09/07 بتاريخ 

إلى غاية 31/07/2019،  ثم متديدها 
مرة ثانية إلى غاية 31/12/2019 لعدم 
إجراء االنتخابات التجديدية يف وقتها 
احملدد حتت إشراف وزارة التربية،  طبقا 
إليه أعاله، ومنذ  الوزاري املشار  للقرار 
ذلك احلني وهي مجمدة، مما نتج عن 
ذلك أضرارا بالغة لكل الفئات املعنية 
اخلصوص  على  منها،  باالستفادة 
ومنحة  واألرامل،  األيتام  منحة 
أصحاب  واملتقاعدين،  املعاقني،  
العمليات   ( املستعصية  األمراض 
اجلراحية – التحاليل الطبية – مختلف 
األشعة ...(،  فهم يئنون نتيجة هذا 
التجميد،  وعدم اتخاذ املبادرة لتمديد 
نشاط أعضائها خلدمة الفئات املتضررة 
من موظفي وعمال التربية، مشيرا أنه 
وسائل  عبر  التدخالت  من  وبالرغم 
اإلعالم حول هذا االنشغال الذي أرق 
موظفي وعمال القطاع، وتقدمي األستاذ 

خلضر بن خالف بسؤال شفهي للوزير 
يف املوضوع نفسه ولكن دون جدوى.

يحدث   هذا  أن  عمراوي  وأضاف 
الدولة كل  فيه  تبنت  الذي  الوقت  يف 
فهذا  الوطني،   التضامن  عمليات 
ملوظفي  بالتضامن  اخلاص  الصندوق 
أن  يجب  الذي  التربية،  وعمال 
الظروف  هذه  يف  خاصة  به  يستفيدوا 
»كوفيد  الكورونا  وباء  جراء  الصعبة 
الكرمي،   رمضان  شهر  وحلول   ،»19
ملزاولة  التأجيل  يحتمل  ال  فالوقت 
متديدها  بقرار  ووالئيا  وطنيا  نشاطها 
إلى حني تعايف الوضع وإجراء انتخاب 
مستوى  يف  تكون  جديد  من  أعضائها 
للقرار  طبقا  التربوية  األسرة  تطلعات 
الوزاري املتعلق بتسيير أموال اخلدمات 

االجتماعية .
صفية نسناس

بعد 4 أشهر من التجميد في عز الجائحة
نداٌء لرفِع التَّجميِد عن الخدماِت االجتَماعّية لعّمال الّتربية

وجه الوزير األول عبد العزيز جراد جملة من التعليمات التي من شأنها أن تعيد بعث بعض النشاط في القطاع االقتصادي، 
معتبرا أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير وقائية وفقا لتأويل خاطئ، موضحا أن تنقل المواطنين بوسائل النقل 

الخاصة بهم خارج مواقيت الحجر الجزئي بما في ذلك خارج الوالية يبقى حرا وغير خاضع ألي رخصة أو تقييد.

روجت لها مواقع إلكترونية
فاع تفنُِّد خبَر توقيِف  وزارُة الدِّ
قياداٍت َمركزّيٍة وإطاراٍت عليا 

فندت وزارة الدفاع الوطني،  يف بيان لها يوم أمس، ما تداولته بعض املواقع 
معلومات  حول  الفارط،  اجلمعة  يوم  االجتماعي  التواصل  ووسائط  اإللكترونية 
مغلوطة وإشاعات حتدثت عن تنحية وتوقيف عدد من القيادات املركزية وإطارات 
عليا باجليش الوطني الشعبي. و جاء يف البيان أن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا 
التي  التغييرات  تعجبها  لم  ومصالح  أبواق  عن  الصادرة  املغرضة  الدعايات  هذه 
الوطني، يف  الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية  رئيس  باشرها 
الذي  الشعبي  الوطني  الشك يف صفوف اجليش  وزرع  البلبلة  لبث  يائسة  محاولة 
مؤكدة  والدسائس،  املؤامرات  كل  من  البالد  يحمي  الذي  املنيع  احلصن  سيظل 
استنكارها بقوة هذه املمارسات الدنيئة، موضحة أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية 
هذه  ملثل  حد  لوضع  العدالة  أمام  وتقدميهم  احلملة  هذه  مروجي  ملتابعة  املناسبة 
احلمالت التضليلية والتحريضية للرأي العام. من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع 
الوطني أن كل القرارات التي تتخذ يف هذا اإلطار يتم التعامل معها إعالميا بكل 

الشفافية املطلوبة ويتم إطالع الرأي العام بها يف الوقت املناسب.
صفية نسناس

عقب َقْذِفه عبَر مواقع التواصل االجتماعي
تنسيقيُة األئمِة تدُعو لتبرئِة ذّمة إماٍم بقسنطينة

استنكرت التنسيقية الوطنية لألئمة وموظفي الشؤون الدينية، يف بيان صادر 
عنها يوم أمس السبت، ما حدث لإلمام مسعود براهيمي بوالية قسنطينة، مطالبة 
بتبرئة ذمته وصون عرضه، بعد أن راجت عنه أخبار عبر وسائط التواصل االجتماعي 
اتهمته باغتصاب قاصر. وقالت التنسيقية إن املصائب والباليا يبتلي بها اهلل الناس 
لعلهم يرجعون،  وها نحن نعيش هذا البالء ولكن أكثر الناس ال يعون. ومرة أخرى 
أعراض  يف  للقدح  الضيقة  املصالح  وأصحاب  القلوب  ومرضى  الرعاع  السنة  متتد 
األفاضل من الناس، موضحة أن ما حدث لإلمام الشيخ مسعود براهيمي بوالية 
قسنطينة نتاج فساد الطباع واألخالق عند الكثير، حيث دعت لتبرئة ذمته وصون 
احلق  إظهار  يف  مسؤوليتها  اجلهات  كل  تتحمل  أن  ضرورة  على  مشددة  عرضه، 
اإلمامة  مقام  وأهانوا  وبهتانا  اتهاما  عرضه  على  تعدوا  الذين  املجرمني  ومحاسبة 
وطعنوا يف قدسية املسجد. وترى التنسيقية أنه بات من الضروري واحلتمي سن 

قانون يحمي األئمة واملقدسات الدينية من املساس أو التالعب واالستغالل .
صفية نسناس

ُعقد بمقر وزارة التضامن االجتماعي
اجتماٌع اسِتثنائي لَرصد واقِع األسَرة خالَل 

حي فترِة الَحجر الصِّ
عقدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة، كوثر كريكو، يوم أمس 
لألسرة  الوطني  املجلس  رئيسة  مع  بالتنسيق  استثنائيا  تشاوريا  اجتماعا  السبت، 
واملرأة، وأخصائيني واملفوضية الوطنية للطفولة.  أكدت الوزيرة أن العمل سيكون 
بالتنسيق مع أخصائيني طبيني وبإشراك املفوضية الوطنية للطفولة لرصد واقع األسرة 
العلمية  اللجنة  عضو  أشار  ومن جهته،  الصحي.  احلجر  فترة  اجلزائرية،  خالل 
األطباء  عمادة  ورئيس  الصحة  وزارة  مستوى  على  كورونا  فيروس  تفشي  لرصد 
اجلزائريني، البروفسور محمد بقاط بركاني، إلى أن شهر رمضان لهذه السنة سيكون 
حاسما خاصة فيما يتعلق بااللتزام باحلجر الصحي، مشددا على ضرورة االلتزام 
بإجراءات احلجر الصحي املنزلي، وأن كانت عدد حاالت اإلنعاش وحاالت املوت 
اخلاصة بفيروس كورونا تسجل تراجعا يف اجلزائر. وأوضح بقاط أن الضغوط النفسية 
وضغوط احلياة تعد من أبرز مسببات املشاكل داخل األسرة، ويتوجب على الفرد 

تكييف حياته مع هذه الضغوط.
صفية. ن



عّمــــــار قــــردود

 25 منذ  احلكومة  وشرعت 
من  سلسلة  اتخاذ  يف  املاضي  مارس 
فيروس  ملجابهة  الوقائية  اإلجراءات 
السلطات  قررت  حيث  »كورونا«، 
التجارية  املجمعات  جميع  إغالق 
واملقاهي  واملطاعم  التسوق  ومراكز 
باملواد  اخلاصة  احملالت  باستثناء 
العودة  تأجيل  مت  التموينية.كما 
وشملت  اجلامعات.  و  املدارس  إلى 
الترفيه  مراكز  إغالق  اإلجراءات 
والتسلية اخلاصة باألطفال، مع فرض 
حظر جزئي على كافة واليات الوطن 
البليدة.  و  والية  على  كلي  حظر  و 
األشخاص  حجر  هو  املنزلي  احلجر 
االتصال  أو  املخالطة  املنزل  وعدم  يف 
بآخرين طوال فترة حضانة املرض )أن 
يكونوا يف حجر منزلي حتى إكمال 14 
هذه  أن  اخلبراء  يعتقد  حيث  يوًما(، 

أساسية  ركيزة  تعتبر  اإلستراتيجية 
الحتواء الوباء واحلد من انتشاره.

احلجر  مدة  طول  بعد  و  لكن،  
الصحي الذي يبدو أنه سيستمر حتى 
3 أو 4 ماي املقبل بحسب املؤشرات 
اخلروق  نسبة  ظل  يف  خاصة  احلالية 
بعض  طرف  من  للحجر  املرتفعة 
اجلزائريني الذين بدؤوا يشعرون بامللل 
و الضجر و حتى الغضب، السيما مع 
الفضيل،حيث  رمضان  شهر  حلول 
شهر  مرة  ألول  اجلزائريني  سيصوم 
يف  تراويح  أو  صالة  دون  رمضان 
املساجد و دون سهرات. فالكثير من 
اجلزائريون لم يقدروا على التكيف مع 
إجراء احلجر الصحي الذي قيَّد بشكل 
كبير ُحرية املواطنني يف التنقل خارج 
املنزل أو لقاء األصدقاء و التجوال يف 
الزيارات  تبادل  و  األحياء  و  الشوارع 
العائلية و الشخصية، وجعلهم يلزمون 

املنازل ُمضطرين إلى أن يأذن اهلل.

وإذا كانت فئة معينة من املواطنني 
لم يشملهم إجراء احَلجر الصحي نظرًا 
وقطاعات  مجاالت  يف  الشتغالهم 
مثل  تتوقف،  أن  ميكن  ال  حيوية 
الصحة واألمن والتجارة و غيرها، فإن 
فئة عريضة من اجلزائريني كانت تقوم 
القطاعني  يف  سواء  ُبعد،  عن  بعملها 

العام أو اخلاص.
مضطرًة  كانت  أخرى   فئة  فيما 
أي  عمل  دون  املنازل  يف  للمكوث 
ساعات  يقضون  وباتوا  شيء، 
األفالم  ومشاهدة  النوم  بني  اليوم 
التواصل  مواقع  وتتبع  واملسلسالت 
التي  هي  الفئة  وهذه  االجتماعي، 
تواجه   امللل والضجر أكثر من غيرهم 
ملستجدات  كبير  بشكل  تتبعها  جراء 
فيروس »كورونا« وخصوصًا الشائعات 
املنتشرة حوله و هو األمر الذي زاد من 

شعورها بالسأم و اخلوف مًعا.
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أصبح  باملنزل،   مكوثهم  بسبب 
الكثير من اجلزائريني مجبرين ال مخيرين 
الفترة، بصغيرهم  هذه  طيلة  متابعة  على 
مبرض  اإلصابات  أرقام  وكبيرهم، 
و  أصبح     يومي،بل  »كوفيد19-« بشكل 
يوم  كل  مساء  من  اخلامسة  موعد  اتظار 
الصحة  وزارة  بّث حصيلة  موعد  هو  و   -
بالبالد-قياسًيا،حيث  الوباء  أوضاع  عن 
مشدودين  العائلة  أفراد  جميع  يتجمع 
الوباء  تفاصيل  آخر  ملعرفة  التلفزيون  إلى 
وتيرة  بارتفاع  ترتفع  نسبة خوفهم  وكانت 
الصحة  وزارة  استدراك  رغم  و  الوفيات. 
عن  باألرقام  احلديث  تعمدها  و  لألمر 
الــ900  من  يقترب  الذي  املتعافني  عدد 
الشفاء  وتيرة  أن  لوحظ  متعاٍف،حيث 
ماضية يف االرتفاع خالل األسبوع اجلاري 
بعد اعتماد دواء »الكلوروكني« للعالج إال 
أن اخلوف ال يزال يتحكم  يروس »كورونا« 

املستجد على نفسية اجلزائري، معتبًرا أن 
»كثرة املعلومات غير مستحبة«.

و أشار زازح إلى إن الكم الهائل من 
عبر  املتلقي،  إلى  يصل  الذي  املعلومات 
والتواصل،  االتصال  قنوات  مختلف 
انعكاسات  عنه  تترّتب  أن  شأنه  من 
إلى  داعًيا  املواطنني،  نفسية  على  سلبية 
والضرورية  الدقيقة  باملعلومات  االكتفاء 
التي يقدمها املختصون. وأوضح زازح أن 
الضغط النفسي إذا فاق احلد املسموح ولم 
إلى  يؤدي  فإنه  ضبطه  على  قادرين  نعد 
سبب  أن  مبرًزا  خطيرة،  صحية  مشاكل 
اإلنسان  يعيشه  الذي  النفسي  الضغط 
ومواقف  واملشاعر  األفكار  بفعل  يتشّكل 
األحداث  ومن   ، اآلخرين  من  اإلنسان 
احمليطة به.و قال إن الضغط النفسي الذي 
يف  الناس  من  واسعة  فئات  منه  تعاني 
فيروس  جائحة  بسبب  الراهن،  الوقت 

ألن  ذاته  الفيروس  من  »كورونا«،أخطر 
إلى  والنظر  واملشاعر  واألفكار  املوقف 
احلدث وتهويله هو الذي تكون له عواقب 
وكلفة انفعالية تنال من وظائف اإلنسان، 
مشيًرا إلى أنه باإلمكان أن ينجو اإلنسان 
بأمراض  ُيصاب  قد  لكنه  كورونا  من 
وفاته  إلى  تودي  قد  كورونا  بعد  خطيرة 

بينما اجلائحة لم تقتله!
و استرسل موضًحا »حني تكون هناك 
محنة ما نستحضر صوًرا مختلفة تتغذى 
وهذه  الضغط،  لدينا  وتوّلد  اخلوف  على 
يفرضها  بل  رغبة،  نختارها  ال  الصور 
الواقع احمليط بنا، حيث ال يستطيع بعض 
تفكيرهم.  يف  يتحكموا  أن  األشخاص 
نفسه،  ُيطْمئن  من  املقابل،  يف  وهناك، 
اإلنسان  يستدعيها  إستراتيجية  وهذه 

ملواجهة اخلوف«.
عّمــــــار قــــردود

بعد 26 يوًما من الَحجر الصحي...الملل و الضجر يتسلالن إلى الجزائريين

َساعُة الَجزائرييِّن مضبوطٌة بَتوقيِت 
َفيروِس »كورونا« الُمستَجد!

تحذيرات من تداعيات  اإلشاعات 
لبي لتدفُّق الَمعلومات روَن من الّتأثير السِّ باِحثون يحذِّ

السعيد زقرير- أستاذ علم النفس:
الخوف من »كورونا« قد يسبب  الوفاة 

أكثر من الوباء 
أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  زقرير،  السعيد  النفس،  علم  أستاذ  يرى   و 
الحتواء  الناجحة  واألساليب  الوقائية  التدابير  أهم  من  يعد  املنزلي  الصحي  احلجر 
به يعتبر مسؤولية  إلى أن االلتزام  فيروس »كورونا« املستجد والقضاء عليه، مشيرًا  
انتقال  من  خوفًا  واملجتمع  أسرته  أفراد  جتاه  الشخص  قبل  من  وأخالقية  مجتمعية 
وفقًا  املنزلي وضوابطه  باحلجر  االلتزام  أن  زقرير  وأوضح  تفشيه.  و  إنتشاره  و  املرض 
ملا هو معتمد، وحسب التوجيهات ضرورة ومسؤولية يتحملها اجلميع لضمان صحة 
وسالمة املجتمع.لكن يف املقابل حّذر من مخاطر إستمرار احلجر املنزلي و طول مدته 
بسبب  يعيشونه  الذي  الضغط  من  التخلص  إلى  اجلزائريني يسعون  حيث سيجعل 
اخلوف من فيروس »كورونا« من جهة و إستمرار حبسهم يف منازلهم من جهة أخرى؛ 
الضغط  من  التخلص  أن  موضًحا  فعالة،  غير  الكثيرون  يتبعها  التي  الطرق  أن  رغم 

ينبغي أن ينطلق من التخلص من األفكار والتصورات واملواقف التي تسببه.
»كورونا«،  جائحة  بسبب  كبير  ضغط  حتت  يعيشون  اجلزائريني  أن  زقرير  وأبرز 
ومن  »اخلطر  من  اخلوف  على  فعالوة  األشياء؛  من  جملٍة  من  اخلوف  ينتابهم  إذ 
قياسية،  بسرعة  اإلنسان  إلى  تصل  التي  املعلومات  كثرة  تؤججه  الذي  املجهول«، 
فإنهم يشعرون أيضا باخلوف من اإلصابة بفيروس كورونا، واخلوف من عدم الشفاء، 

»وهذا يجعل اجلزائري يعيش قلقا يفرز تأثيًرا سلبًيا على حياته.
عّمــــــار قــــردود

كمال الدين غنام- خبير علم النفس االجتماعي:
منازل البعض باتت كالسجون والتجربة 

األلمانية مثيرة لالهتمام 
 حّذر اخلبير يف علم النفس اإلجتماعي،كمال الدين غنام،يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن« من اآلثار السلبية اخلطيرة للحجر املنزلي املفروض على اجلزائريني توقًيا من 
تفشي وباء »كورونا«،خاصة و أن هذا احلجر أثبت عدم جناعته 100 باملائة يف ظل 
نسبة اإلختراق التي تعرض لها يف عدد من واليات الوطن ألسباب متعددة من بينها 
امللل القاتل و الضجر و تسجيل عدوانية ملفتة لدى عدد من األطفال، ناهيك عن 
العنف األسري و خاصة تعرض النساء إلى التعنيف سواء من طرف أزواجهن أو أفراد 
عائلتهن. واقترح غنام على احلكومة انتهاج أسلوب بعض الدول األوروبية و تطبيق 
التجربة األملانية من خالل إجراء إختبارات باجلملة على اجلزائريني عوًضا عن سجن 
الناس يف منازلهم بهذه الكيفية غير املسبوقة و التي ترتب عنها آثار أخطر من كورونا 
نفسًيا و إجتماعًيا، حيث حول احلجر املنزلي بيوت كثير من اجلزائريني إلى سجون 
بالوباء،بني من  اخلاصة  و  يتلقونها  التي  الهائلة  املعلومات  الرعب بسبب  و  للخوف 
يتفاءل بإنحساره قريًبا و بني من يتشاؤم بإستمراره و توقعه بحصد املزيد من األرواح 
من خالل طفرة ثانية للفيروس قريًبا. و طالب غنام احلكومة برصد مبلغ مالي معني 
يسمح لها بإجراء أكبر عدد ممكن من التحاليل كتمهيد لرفع احلجر املنزلي و الصحي 
على حد سواء، واتخاذ إجراءات فعلية واضحة كاإلعادة فتح املدارس و اجلامعات 
و  اجلوي  و  البري  النقل  حركة  عودة  و  املقاهي  و  املطاعم  و  املصانع  و  احلضانات  و 
البحري مع ضرورة احملافظة على اإلجراءات الوقائية الالزمة  بدل مخادعة املواطنني و 
القول بأن احلجر املنزلي مسألة أيام معدودات فقط، وخاصة بعد تصريحات من قادة 
العالم كرئيس الوزراء الكندي جاستني ترودو أن األزمة، يف ظل املعطيات احلالية، 
ستستمر ملدة أشهر قادمة،و األكيد أن اجلزائر و نظًرا للوضع اإلقتصادي احلالي فإنها 

لن تستطيع  جتميد مختلف األنشطة و توقيف احلياة إلى مدة أكثر أو أطول مما فات.
عّمــــــار قــــردود

بسبب طول مدة الحجر 
مخاوف من  اندالع احتجاجات اجتماعية 

يواجه بعض اجلزائريني صعوبة يف حتمل احلجر الصحي الهادف الحتواء فيروس 
اإللتزام  عدم  و  خرقه  على  ُيقدمون  البعض  جعل  الذي  األمر  املستجد،  »كورونا« 
والشرطة  الوطني  كالدرك  األمن  فرق  باشرت  ذلك  مقابل  طالت،و  التي  بإجراءاته 
يف تكثيف العمل االستعالماتي، مع مراقبة مواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب، 
إلى  يدعون  الذين  الصحي،  احلجر  خرق  على  احملرضني  هوية  وحتديد  مسار  وتتبع 
األعراس وحضور  إقامة  االستمرار يف  أو  اجلماعة  املساجد ألداء صالة  إلى  اخلروج 
اجلنائز. و حّذر خبراء يف علم اإلجتماع من خطورة إندالع جملة من اإلحتجاجات 
من  كثير  توفر  و عدم  »اجلوع«  وقودها  يكون  بالبالد  املناطق  بعض  عبر  اإلجتماعية 
يف  كافية  غير  تزال  ال  احلكومية  القرارات  أن  و  خاصة  رزق  مصدر  على  العائالت 
ظل إستمرار الوباء و تواصل احلجر الصحي. و كانت الوزارة األولى،قد أعلنت عن 
يف  املنزلي  احلجر  تدابير  من  املتضررة  الفقيرة  العائالت  ملساعدة  تضامنية  إجراءات 
اجلزائر.وأوضح بيان صادر عن الوزير األول بأن احلكومة قررت دعم » األسر احملتاجة 
فيروس  كورونا  وباء  من  الوقاية  بتدابير  املتأثرة  األسر  ودعم  رمضان،  لشهر  بالنسبة 
ومكافحته«.وأضاف املصدر ذاته أنه تقرر »تقدمي منحة تضامن مببلغ 10.000 دينار، 
إلى األسر  التضامن »ستدفع  الوزارة األولى، فإن منحة  بيان  لكل أسرة«. وحسب 
احملتاجة املتأثرة اجتماعًيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء كورونا، وكذا لتلك التي 
التضامن يف  عمليات  بعنوان  دينار،   6000 مببلغ  السابق غالفا  تتقاضي يف  كانت 
الضرورية إلحصاء  التعليمات  تبون أصدر  الرئيس  أن  الوزارة  شهر رمضان«.وأكدت 

املستفيدين »بسرعة«، بغرض دفع هذه املنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان.
عّمــــــار قــــردود

عّدل الجزائريون، منذ 25 مارس الماضي - تاريخ فرض السلطات العمومية للحجر الصحي-  ساعتهم على توقيت فيروس 
»كورونا« المستجد، الذي باغتهم على حين غّرة، وأصبح الشغل الشاغل لهم وحديثهم اليومي ،و اليوم األحد ُينهي 

الجزائريون 26 يوًما من الحجر المنزلي، الذي فرضته السلطات كإجراء لمواجهة تفشي وباء »كورونا«.

محي  اإلجتماعي،  اخلبير  يرى 
الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  زرفة  الدين 
هذا  ضحايا  أول  سيكونون  األزواج  أن 
احلجر املنزلي، حيث ستبدأ الزوجات يف 
تصرفات  وكبيرة يف  لكل صغيرة  اإلنتباه 
وسيجد  صحيح،  والعكس  أزواجهن 
األطفال أنهم محاصرين بأسئلة األم من 
أخرى،  جهة  من  األب  وانتقادات  جهة 
وال خالص للجميع إال بنهاية »كورونا«.

و  تقارير  هناك  أن  زرفة  كشف  و 
نسبة  بأن  تفيد  رسمية  غير  إحصاءات 
قد  أشكاله  بجميع  األسري  العنف 
إرتفعت يف اجلزائر يف فترة احلجر املنزلي،و 
زادت  األطفال  لدى  العدوانية  نسبة 

املشكالت  عن  مخيف،ناهيك  بشكل 
الزوجية و هو ما يوحي بأن لتداعيات وباء 
»كورونا« أبعاًدا إجتماعية و نفسية خطيرة 
خاصة يف حال إستمرارها و طول أمدها.

ترميم  بضرورة  زرفة،  أوصى  و 
الظروف  ظل  يف  األسرية  العالقات 
باحلجر  املواطنني  تلزم  التي  االستثنائية 
املنزلي، للحد من انتشار فيروس »كورونا« 
تدميرها،داعًيا النظر  و  تهدميها  ليس  و 
الظروف  تلك  يف  اإليجابية  اجلوانب  إلى 
الناس  أغلب  ألزمت  التي  االستثنائية 
إلى  وحتويلها  بيوتهم،  يف  فترات  املكوث 
واستعادة  والتراحم  للترابط  طيبة  فرصة 

روح السكينة والتعاون و التودد.

املتحدة  األمم  هيئة  أعدت  أيام  وقبل 
النساء  تعرض  بشأن  تقريًرا   ، للمرأة 
أبرزها  دول،  عدة  يف  األسري  للعنف 
إفريقيا  وجنوب  والهند  املتحدة  الواليات 
من  أسبوعني  خالل  وأستراليا،  وفرنسا 

تطبيق سياسة احلجر املنزلي.
أن معدالت  إلى  األممي  التقرير  وأملح 
العنف األسري ضد املرأة قد تكون أعلى 
يف  املوثوقية  إلى  تفتقر  التي  البلدان  يف 
األمني  حذر  والبيانات.كما  اإلحصاء 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، من 
مغبة ازدياد معدالت العنف األسري ضد 

املرأة، إثر تفشي »كورونا« عاملًيا.
عّمــــــار قــــردود 

محي الدين زرفة- خبير اجتماعي:
  العنف األسري ارتفع في فترة الحجر والعدوانية تطبع سلوك  األطفال
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تعقيبا على تسجيل فيديو راج في مواقع التواصل االجتماعي

سلطات معسكر تنفي نقص اإلمكانات 
بمستشفى »يسعد خالد« 

بلعالم بهيجة

الصفحة  عبر  الوالية  مصالح  وردت 
يف  جاء  كما  ذكرت  للوالية حيث  الرسمية 
مواقع  صفحات  بعض  تداولت   « املنشور 
التواصل االجتماعي فيديو يظهر عاملة نظافة 
مبستشفى يسعد خالد مبعسكر مستلقية على 
الوقاية  وسائل  انعدام  من  وتشتكي  األرض 
بها«،  تعمل  التي  املصالح  وكثرة  العمل  يف 
الوقائع  هذه  أن  الرد  ضمن  قالت  حيث 
 4 تعيني  مت  حيث  صحيحة،  وغير  خاطئة 
عامالت نظافة باملصالح االستشفائية ملعاجلة 
كوفيد  كورونا  بفيروس  املصابني  االشخاص 
يف  وعاملتني  املستشفى  بذات  املستجد   19
اللوازم  كل  توفير  مت  أنه  كما  الليلية  الفترة 
والطاقم  للعمال  الوقائية  واأللبسة  الطبية 

الطبي باملستشفى.

واعتبرت الوالية أن مثل هذه التصرفات 
وإحباط  البلبلة  إثارة  شأنها  من  الالمسؤولة 
والعمال،  الطبية  األطقم  ملختلف  املعنويات 

متوعدة بفتح حتقيق يف املوضوع.
ومن جهة أخرى أصدرت صبيحة أمس 
مديرية الصحة بيانا ينفي هو اآلخر إدعاءات 
العاملة جاء فيه »يف إطار مكافحة انتشار وباء 
فيروس كورونا كوفيد19 وباألخص حول ما مت 
تداوله يف بعض مواقع التواصل اإلجتماعي 
الفيسبوكية”  “الصفحات  مستوى  على 
ملقطع فيديو لعاملة نظافة باملؤسسة العمومية 
مبعسكر  خالد”  اإلستشفائية “يسعد 
والضغط  العمل  كثرة  عن  فيه  تتحدث 
قامت  ملا  وتبعا  بها،   تعمل  التي  باملصالح 
تبني  األمر  هذا  حتقيق حول  من  املديرية  به 
املؤسسة  وأن  الصحة  من  له  أساس  ال  أنه 

بـ4 مصالح فقط وكل مصلحة  تعمل حاليا 
تتواجد بها منظفة مسخرة لذلك إضافة الى 
الفترة  كما أضاف بيان املديرية أنه يف األيام 
األخيرة قد قام مدير الصحة والسكان باقتناء 
والوقاية  احلماية  وسائل  من  معتبرة  كمية 
الوباء  هذا  انتشار  ملكافحة  خاصة  ومعدات 
من الصيدلية املركزية وكانت احلصة األكبر 
لهذه األخيرة كونها مؤسسة مرجعية تستقبل 
19 باإلضافة  بكوفيد  اخلاصة  احلاالت  كل 
والتساهمية  التضامنية  العمليات  إلى 
مع  بالتنسيق  معسكر  والية  مستوى  على 
اإلدارات  طرف  من  وذلك  الوالية،  مصالح 
اجلمعيات،  اخلواص،  املتبرعني  العمومية، 
وقد تزودت بكل املعدات الالزمة إضافة إلى 

مواد التعقيم. 

بودواو  لبلدية  احمللية  السلطات  قررت 
الكائن  اليومي  السوق  غلق  بومرداس  غربي 
وإلى  اليوم األحد  بداية من  الهضبة،  بحي 

إشعار آخر.
رئيس  قبل  من  املوقع  القرار  يف  وجاء 
بالنيابة  لبودواو  البلدي  الشعبي  املجلس 
عالل العربي يف الــ 16 أفريل اجلاري، والذي 
حتوز »أخبار الوطن« نسخة عنه أن غلق سوق 
ملنع  احترازي  كإجراء  جاء  اليومي  الهضبة 

البلدية.  بإقليم   19 كوفيد  جائحة  تفشي 
كما أرجع ذات املسؤول سبب إصدار القرار 
حيز  يدخل  والذي  السوق،  بغلق  القاضي 
اخلدمة بداية من اليوم األحد املوافق لــ 19 
الوقاية  أفريل 2020، إلى عدم توفر شروط 
األخير،  هذا  مستوى  على  كورونا  وباء  من 
املرفق  ومرتادي  التجار  احترام  عدم  وكذا 
للتدابير االحترازية والوقائية التي من شأنها 

منع تفشي الوباء بني املواطنني.

أثار  الهضبة  سوق  أن  اإلشارة  وجتدر 
الكثير من اجلدل يف اآلونة األخيرة بسبب 
التجمعات الكبيرة للمواطنني به، باإلضافة 
ومسافة  الوقاية  بشروط  مرتاديه  إخالل  إلى 
التباعد، األمر الذي خلق حالة من الفوضى 
لبلدية  احمللية  بالسلطات  أدى  مما  باملرفق، 
حماية  الغلق،  قرار  إصدار  إلى  بودواو 

للمواطنني من جائحة الفيروس القاتل.
سميرة مزاري

بومرداس
سوق الهضبة اليومي يغلق أبوابه ابتداًء من الّيوم

تسببت في احتجاجات ووضعت األميار في حرج كبير

منحُة »المليون« تتحّوُل إلى 
محنة حقيقية في سكيكدة

البلديات يف والية سكيكدة، معركة  العديد من  تشهد، 
قائمة  يف  بالتسجيل  الفوز  قصد  املواطنني  من  للعديد  حقيقة 
منحة املليون سنتيم التي أقرها رئيس اجلمهورية للمتضررين من 
احلجر الصحي، حيث اندلعت مبكرا اإلحتجاجات يف الوالية 
بالتسجيل يف  يطالبون  الدين  املواطنني  من  العشرات  قبل  من 
قوائم الفائزين بهذه املنحة التي حتولت إلى محنة لألميار الذين 
هم مجبرون على إحترام القانون والشروط التي وجب توفرها يف 

طالبي تلك املنحة.
حيث شدهت بلدية القل توافدا للعشرات من املواطنني ما 
دفع برئيس البلدية إلى التعجيل يف االجتماع برؤساء األحياء 
أمام  الطوابير  ومنع  احملتاجني  بحصر  وتكليفهم  واملنتخبني 
املصلحة املختصة وتكليف كل ممثل حي بإعداد قائمة وحتمل 
كامل مسؤولياته يف من يتم إدراجهم خاصة وأن الوقت ضيق 
لضخ تلك املنحة يف املقابل عرفت بلدية كركرة اكتظاظا أمام 
اتهموا  الذين  املواطنني  العشرات من  التنظيم من قبل  مصالح 
قدم  فيما  القوائم،  تلك  إعداد  يف  بالتالعب  املنتخبني  بعض 
أعضاء من جلان األحياء املكلفني بتسجيل املعوزين واملتضررين 
حتوز  التي  اجلماعية  استقالتهم  قشرة  بلدية عني  مستوى  على 
أخبار الوطن على نسخة منها، احتجاجا على حالة االنسداد 
على  يواجهونها  التي  العراقيل  قالوا  وما  البلدي  املجلس  يف 
مستوى البلدية، ومت توجيه اتهامات لبعض املنتخبني بالتسبب 
يف الفوضى حلاجة يف نفس يعقوب، وجاء قرار حتيني املجلس 
البلدي من قبل الوالي لينهي مهام تلك اللجان بصفة رسمية، 
فيما لم تسلم عاصمة الوالية من االحتجاجات للعشرات من 
الدخل  ومحدودي  النظافة  مصلحة  العمال يف  وحتى  الزوالية 
سيبرح  من  يف  »الفائزين«  قائمة  يف  تسجيلهم  طالبوا  الذين 
واحلروش  عزابة  بلدية  يف  كذلك  كابوسا  بات  الذي  املليون 

وحتى الزيتونة ويف أقصى غرب الوالية الوجلة بوالبلوط.
جمال بوالديس

خالل الـ 24 ساعة المنقضية 
الحمايُة المدنية تسّخر 4062 
عونا للتحسيس بخطر الجائحة 

سجلت وحدات احلماية املدنية خالل اليومني املاضيني، 
5656 تدخال يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر 
تلقي مكاملات االستغـاثة من طرف املواطنني هذه التدخالت 
شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية سواء املتعلقة 
إخمــاد  الصحي  اإلجالء  املنزلية  احلوادث  املرور  بحوادث 

احلرائق.
النشاطات  فيما  أمس،  املدنية،  احلماية  بيان  وأوضح 
قامت  كوفيد19-  كورونا  فيروس  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة 
كافة  عبر  األخيرة  ساعة   24 خالل  املدنية  احلماية  وحدات 
عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية  عملية   596 الوطني  التراب 
37 والية،  حتثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد احلجر 
الصحي وكذا التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى القيام بـ 810 
عملية تعقيم عامة عبر 47 والية،  مست عدة منشات وهياكل 
عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع،  أين خصصت 
عون   4062 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
حماية مدنية مبختلف الرتب، باإلضافة إلى وضع جهاز أمني 

لتغطية 21 إقامة مخصصة للحجر الصحي عبر 06 واليات.
الفترة  املدنية خالل نفس   كما تدخلت وحدات احلماية 
أشخاص   04 وفاة  إلى  أدت  مرورية  حوادث   03 إثر  على 
وإصابة اثنني آخرين مت إسعافهم يف مكان احلوادث، ثم نقلهم 
للمستشفيات احمللية، أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية 
إثر اصطدام بني  آخرين على  وإصابة  بوفاة شخصني  األغواط 
ودائرة  ببلدية   01 رقم  الوطني  بالطريق  فالحي  وجرار  سيارة 

حاسي رمل.
من  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت  ثانية  جهة  من 
جراء  مختنق  شخص   27 لـ  األولية  اإلسعافات  تقدمي  اجل 
استنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون co املنبعث من جهاز 

املدفئة وسخان املاء،  داخل مساكنهم.
رحمة عمار   

فندت مصالح والية معسكر الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل االجتماعي، والذي يظهر عاملة نظافة بمستشفى يسعد خالد بمعسكر مستلقية في 
األرض وتشتكي من انعدام وسائل الوقاية في العمل وكثرة المصالح التي تعمل بها، متوعدة بفتح تحقيق في الموضوع. 

في إطار تدابير الحجر الصحي
إيواء 295 عائدا من اإلمارات العربية بمؤسستين فندقيتين بتيبازة

استقبلت والية تيبازة، نهاية األسبوع، 
اإلمارات  من  إجالؤهم  مت  جزائريا   295
على  بهم  التكفل  مت  حيث  املتحدة  العربية 
تدابير  إطار  يف  فندقيتني  مؤسستني  مستوى 
أقرته احلكومة احترازا  الذي  احلجر الصحي 

من تفشي كورونا حسبما أفاد به مسؤول.
القادر  عبد  احمللية  اإلدارة  مدير  أوضح  و 
يف  مت  أنه  وأج،  نقلته  ما  بحسب  بختي، 
استقبال  اخلميس  ليلة  من  متأخرة  ساعة 

دفعة من اجلزائريني الذين كانوا عالقني مبطار 
رئيس  من  بقرار  إجالئهم  بعد  الدولي  دبي 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.
قامت  الوالئية  السلطات  أن  أوضح  كما 
بالقرن   140« فندقيتني  مؤسستني  بتسخير 
بالسالم«،  و«155  تيبازة  وسط  الذهبي« 
املؤسسة اخلاصة ببوإسماعيل مع توفير جميع 
األجنع  التكفل  أجل ضمان  من  الضروريات 
املتكفل  بالرعايا اجلزائريني. كما مت إخضاع 

مت  فيما  احلمى  وقياس  الطبي  للفحص  بهم 
املؤسستني  مستوى  على  طبية  أطقم  جتنيد 
الفندقيتني ملرافقتهم طيلة 14 يوما فترة احلجر 
العاملية  املنظمة  لتوصيات  طبقا  الصحية 
مستوى  على  مكلف  بختي  يضيف  للصحة 
اجلهود  جميع  بتنسيق  تيبازة  والية  مصالح 

سيما منها الشق املتعلق باللوجيستيك.
وأج



ف سليم

من جهتها أفادت مصادر ) مطلعة ( ل« أخبار الوطن« 
الى  العودة  من  عامل   500 نحو  متكني  تدرس  االدارة  أن 
الذي  العالي  الفرن  ويف  الورشات  مبختلف  عملهم  مناصب 
انتهاء  للنشاط مع  لعودته  استعدادا  وتعقيمه  تنظيفه  سيتم 
االلتزام  مع  كورونا  وباء  على  والقضاء  الصحي  احلجر  فترة 
بأجراءات الوقاية والتباعد بني العمال لتفادي مخاطر تفشي 

فيروس كورونا.
ويجدر أن االدارة كانت خفضت عدد العمال باملركب 
العملية  وهذه  فقط  عامل   900 نحو  الى  6700عامل  من 
بني  االحتكاك  نسبة  من  لتقليل  التي  تهدف  االحترازية 
احلديد  ومخازن  العالي  كالفرن  االنتاج  ورشات  يف  العمال 

االحتفاظ  ومع  كورونا  فيروس  انتشار  ومنع  ملواجهة  وغيرها 
اذا  العمال  حياة  على  للحفاظ  املركب  اخلدمات يف  بأدنى 

وصل تفشي الفيروس الى املرحلة الثالثة واألخيرة.

باديس  ابن  حي  سكان  يشتكي 
بالشريعة جنوب غرب عاصمة الوالية 
ألكثر  الشروب  املاء  غياب  من  تبسة 
التنظيف  ضرورة  ظل  يف  شهرين  من 
انتشار  من  تخوفا  املستمر  والتعقيم 

الفيروس القاتل
وحسب ما تضمنته عريضة موجهة 
لوالي الوالية، فسكان هذا احلي جفت 

حنفياتهم منذ أكثر من شهرين بالرغم 
لدى  الشكاوى  من  العديد  تقدمي  من 
املصالح الوصية لكن دون جدوى وهذا 
احليوية  للمادة  الطلب  تزايد  مع  موازاة 
تزامن  الذي  الوقت  يف  حاجة  األكثر 
مع انتشار رهيب لفيروس كورونا الذي 
لوقوع  جتنبا  املتواصل  التنظيف  يتطلب 
الكارثة وعليه فالسكان يناشدون والي 

الوالية والسلطات احمللية بضرورة ايجاد 
حل عاجل يخلصهم من صهاريج املاء 
فهم  وجيوبهم،  كاهلهم  أرهقت  التي 
يضطرون القتناء العديد من الصهاريج 
درجة  ارتفاع  لبداية  نظرا  األسبوع  يف 
احلرارة وكذا االستعمال الكثيف للماء 
خالل هذه اجلائحة التي متر بها البالد. 
فيروز رحال

سكيكدة 
الوالي يحلُّ المجلس الشعبي لبلدية عين قشرة 
قرروالي والية سكيكدة، عيسى عروة، حل املجلس الشعبي البلدي 
لبلدية عني قشرة غربي والية سكيكدة،وتكليف األمني العام للبلدية تسير 
حد  وضع  أجل  من  املجلس  ألعضاء  جديدة  فرصة  ومنح  البلدية  شؤون 
التي  املسجلة  احمللية  التنمية  مشاريع  من  العشرات  فرملة  التي  خلالفاتهم 
بلغ غالفها بأزيد من 23 مليار ناهيك عن تعطيل التكفل باألزمة احلالية، 
كان  والدائرة.و  البلدية  مقر  أمام  اليومي  االحتجاج  إلى  باملواطنني  ودفع 
رئيس  من  الثقة  قرروا سحب  قد  البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء  أغلبية 
البلدية السيد جعادر موجهني له سلسلة من االتهامات التي تتعلق بسوء 
التسيير واالنفراد بالقرار وجتاهل دور األعضاء وأمور أخرى طالب خصوم املير 

بإحالتها على التحقيق القضائي.
جمال بوالديس

تكريم الجيش األبيض بمستشفى القل
الطبخ  فنون  جمعية  أمس  نظم  اجلميع  استحسان  لقيت  إلتفاتة  يف 
والتنشيط السياحي وبالتنسيق مع جمعية ناس اخلير القل يف سكيكدة، 
حفل تكرميي متبوع مبأدبة غداء على شرف الفريق الطبي وعمال مستشفى 
عبد القادر نطور يف القل، وهذا نظير جودهم يف السهر على مكافحة وباء 
كورونا واخلدمات التي يقدمونها للمرضى وخاصة أوالئك املقيمني البعدين 
عن عوائلهم. املبادرة التي لقيت ترحابا كبيرا من قبل إدارة وعمال وإطارات 
وكل العاملني يف القطاع الصحي، خاصة يف مثل هده الظروف الصعبة التي 
يكافح فيها األطباء وكل يف موقعه رغم قلة اإلمكانيات املادية والبشرية. 
التكرمي وأن كان رمزيا بتوزيع شهادات شرفية اآلن جمعية فنون  ..حفل 
الطبخ فضلت أن تكرم اجليش األبيض بطريقتها اخلاصة من خالل مأدبة 

غداء فاخرة وبواصفات عالية اسعدا كثيرا العاملني يف القطاع الصحي.
جمال بوالديس

المسيلة 
هالك شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير 
لقي رجل يف العقد الرابع من عمره حتفه فيما أصيب اثنني آخرين يف 

حادث مرور مميت باملكان املسمى قبر لوصيف ببوسعادة. 
الطريق  مستوى  على  وسيارة  شاحنة  بني  اصطدام  يف  احلادث  ومتثل 
الوطني رقم 46 ما أدى إلى وفاة شخص 43 سنة يف عني املكان وإصابة 
االسعافات  لهما  قدمت  سنة  و54   39 العمر  من  يبلغان  آخرين  رجلني 
األمنية  املصالح  فتحت  فيما  بوسعادة،  الى مستشفى  نقلهم  قبل  األولية 

حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث. 
صفاء كوثر بوعريسة

قسنطينة
تنظيم »راديوتون« لمساعدة العائالت 

المتضررة من الحجر الصحي 
وتلقي  للتضامن  قسنطينة  إذاعة  عبر  مفتوح  يوم  تنظيم  أمس  أول  يوم  مت 
هبات احملسنني لفائدة العائالت املعوزة واملتأثرة من إجراءات احلجر الصحي 
عشية حلول شهر رمضان الفضيل وتزامنا وذكرى يوم العلم، العملية التضامنية 
جاءت حتت شعار جسور احملبة والتضامن، ومت تخصيص مركز جمع التبرعات 
والهبات على مستوى مركز التكوين املهني باملنطقة الصناعية باملابوالصوف، 
للتولي فيما بعد مديرية النشاط االجتماعي على توزيع الهبات حتت اشراف 

السيد والي الوالية.
خديجة بن دالي

سكيكدة 
الكشافة اإلسالمية تنجز ممّر تعقيم بكركرة

جنح فريق من خيرة إطارات الكشافة اإلسالمية لفوج محمد الصالح مهنة 
بعد جهودا كبيرة من  لتعقيم  ممر  إجناز  يف كركرة غربي والية سكيكدة، من 

الشباب من خريجي اجلامعة واإلطارات.
البلدية  أبناء  جهود  نتاج  جاء  أعتباره  على  اجلميع  أسعد  الدي  االجناز 
اجلامعيني الدين أجتهدوا، حيث مت جتربته بنجاح يف ورشة االجناز، قبل أن يتم 
تقدميه هدية للفريق الطبي العامل بالقاعة املتعددة اخلدمات الدين أعربوا عن 
تشكراتهم لشباب الكشافة اإلسالمية الدين أكد ممثلهم يف تصريح »ألخبار 
املمرات  تلك  من  أخر  عدد  اجناز  اجل  من  يجتهدون  سوف  بأنهم  الوطن«، 

التعقيم وتقدميها هدية لكل مؤسسات الدولة يف إقليم البلدية.
جمال بوالديس
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أخبار الداخل

لتمكينهم من قضاء حاجيات الشهر الفضيل

صرُف أجوِر عّماِل ُمركب الَحّجار 
بعنابة عشيَة ُحلول رمضان

تبسة
مواطنون يشتكون انقطاع الماء في زمن »كورونا«

ار صرف أجور العمال العاملين والموجودين في عطلة قبل حلول  قّررت المديرية العامة لمرّكب سيدار للحديد والصلب بالحجَّ
شهر رمضان المباركن وذلك في مبادرة من اإلدارة لتسبيق أجرة عمال المركب لتمكينهم من قضاء حاجيات الشهر الفضيل. 

اإلقليمية  املجموعة  متكنت 
اإلطاحة  من  بعنابة  الوطني  للدرك 
أخبار  نشر  يف  متورط  عشريني  بشاب 
التواصل  وسائل  عبر  ومغلوطة  كاذبة 
حياة  تعرض  »فيسبوك«  اإلجتماعي 

وحرياتهم الشخصية للخطر.
محاربة  اطار  ويف  الصدد  هذا  ويف 
خاصة  والكاذبة  املغلوطة  األخبار 
التواصل  مواقع  على  تبث  التي  تلك 
اإلجتماعي والتي تزرع الهلع والتهويل 

للظرف  وبالنظر  املواطنني  اوساط  يف 
التي متر به البالد والعالم أجمع انتشار 
أفراد  متكن  الكورونا  فيروس  جانحة 
مع  بالتنسيق  للدرك  األبحاث  فصيل 
خبراء الدرك الوطني بعنابة يف محاربة 
اجلرمية االلكترونية بتحديد هوية مشتبه 
فيه يبلغ من العمر 27 سنة ينشط عبر 
مختلف شبكات التواصل اإلجتماعي 
مغلوطة  أخبار  يبث  الشخص  وهذا 
العديد من  وكاذبة كما أن يسيئ الى 

استيفاء  وبعد  الدولة  ومؤسسات  رموز 
املعني  تقدمي  مت  القانونيه  االجراءات 
عن  املختصة  القضائية  اجلهات  امام 
السكان  أوساط  يف  الرعب  بث  تهمة 
وخلق جو من انعدام األمن واإلعتداء 
وتعريض  األشخاص  على  املعنوي 
رموز  وإهانة  للخطر  وحريتهم  حياتهم 
املعني  إيداع  أين مت  الدولة  ومؤسسات 

احلبس االحتياطي.
ف سليم

عنابة
توقيف شاب نشر أخبارا كاذبة ومسيئة لرموز الدولة

تبسة  والية  أمن  تطبيق  أسفر 
احلجر  على  تنص  التي  لإلجراءات 
على  املخالفني،  وردع  اجلزئي  الصحي 
التخاذ  شخصا   1075 وحتويل  توقيف 
خرق  حول  اجلزائية  اإلجراءات  معهم 

إجراء احلجر املنزلي. 
لدى  باإلعالم  املكلف  أفاد  و 
االجراءات  اطار  يف  أنه  الوالية  أمن 

انتشار  من  بالوقاية  اخلاصة  االحترازية 
املصالح  مختلف  قامت  كورونا،  وباء 
ساعات  خالل  تدخل   1653 بتسجيل 
احلجر الصحي، من السابعة مساءا إلى 
غاية السابعة صباحا، متت مراقبة 1075 
شخص من بينهم 202 شخص مت اجناز 
الى  باإلضافة  ضدهم،  جزائية  ملفات 
مراقبة 472 مركبة مت حجز 77 منها من 

بالوضع  املتعلقة  اإلجراءات  اتخاذ  أجل 
يف احملشر، كما مت مراقبة 83 دراجة نارية 
وضعت 50 منها يف احملشر، مع تسجيل 
التجمع ألكثر  تتعلق مبخالفة  23 قضية 
من شخصني، و08 قضايا تتعلق بعدم 
االلتزام مبسافة األمان، و09 قضايا تتعلق 

بالبيع دون االلتزام بقواعد السالمة.
فيروز رحال

توقيف 1075 شخصا خرقوا الحجر الصحي

قالمة 
اإلفراُج عن األطباء والممرضين المحجور عليهم 

الطاقمالشبهالطبيو  ذلك  يف  مبا  قاملة  والية  بوشقوف  ببلدية  مسعود  براهمية  االستشفائية  العمومية  غادرميستخدمواملؤسسة 
احلجر  وعامل  وطبيب  ممرض   34 وضع  مت  وقد  هذا  النخيل.   فندق  الصحيعلىمستوىفندقالفردوس،  احلجر  الطاقماإلداري، 
الصحي بعد تسجيل إصابتني بفيروس كورونا منذ أسبوعني، حيث طالب األطباء واملمرضني بحماية عائالتهم واملواطنني من 
خطورة انتقال العدوي، وطالبوا باحلجر الصحي ملدة أسبوعني، حيث مت التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وخرجوا تباعا من 

احلجر الصحي، ومت يوم أمس خروج أخر املتواجدين بالفنادق املسخرة للعملية ببلدية بوشقوف والبالغ عددهم 17 مستخدما.
خديجة بن دالي
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W

أفراد الجيش األبيض الذين أنهوا خدمتهم يلبون الّنداء 

ضيَن  بجايُة َتستعيُن باألطّباِء والُممرِّ
الُمتقاعدين لمواجهِة الجائحة

بـــلقاسم.ج

الوبائية لداء  الوضعية   واستناد لتطور 
وباالتفاق  الوطني  املستوى  على  كورونا 
لوالية  والسكان  الصحة  مديرية  بني 
لألطباء  الوطنية  النقابة  بجاية،معا 
العيادات  على  اإلبقاء  تقرر  فقد  اخلواص 
نشاط،  حالة  يف  اخلواص  لألطباء  الطبية 
احلاالت  استقبال  جانب  إلى  هذا 
الوقاية  تدابير  أقصى  اتخاذ  مع  املستعجلة 
بجميع  القصوى،والتزود  الضرورة  عند 
واملرضى  لألطباء  الفردية  احلماية  وسائل 
عدد  تقليص  عن  سواء،ناهيك  على حد 
على  مريضني  الى  االنتظار  بقاعة  املرضى 
على  اإلمكان  قدر  والعمل  تقدير  أقصى 
اخذ املواعيد من طرف املرضى عن طريق 
طويلة،  ملدة  االنتظار  لتجنب  الهاتف 
لالستشارة  أولوية  إعطاء  إلى  باإلضافة 
الهاتف،هذا كما دعت  الطبية عن طريق 
إلى  األطباء  وجميع  الصحة  مديرية 
تغليب املصلحة العامة حفاظا على صحة 
التعليمة  تطبيق  انتظار  يف  املواطنني،هذا 
خصوصا  الصحة،  مديرية  عن  الصادرة 
أبوابها  أغلقت  قد  العيادات  بعض  وأن 
اجلزئي  احلجر  وإعالن  الوباء  تفشي  منذ 

وتعليق النشاطات على غرار عيادات طب 
الظفر  يف  املرضى  معاناة  وسط  األسنان، 
احلادة  اآلالم  تلك  أمام  آسنان  بطبيب 
املضادات  بواسطة  بتهدئتها  اكتفوا  التي 
بحكم  لآلالم،  املسكنة  واألدوية  احليوية 
أن الصيدليات أبقت على أبوابها مفتوحة 
احلجر. مدة  بالغلق  معنية  غير  باعتبارها 
الصحة  مدير  السياق،أوضح  نفس  ويف 
دريس  بالوالية،السيد«السيد«حاج 
البداية  يف  قامت  مصاحله  بأن  خوجة«، 
بإحصاء عام ملتقاعدي القطاع عبر الوالية 
من مختلف الرتب والوظائف وعلى رأسهم 
بهم  االتصال  مت  واملمرضني.وقد  األطباء 
احترازيا«  كمتطوعني«  تسجيلهم  بغرض 
للمساعدة يف مجابهة وباء كورونا املستجد 

إن اقتضى األمر ذلك، وفقا لنفس املسؤول 
بخصوص  بالوالية  الوضع  بأن  أفاد  الذي 
غاية  إلى  فيه  »متحكم  الوباء  هذا  انتشار 
األطقم  تسخير  بفضل  يجب  كما  اليوم 
املؤسسات  عبر  الطبية  وشبه  الطبية 
مدير  السياق  هذا  يف  الصحية.وأضاف 
املتعاقدين  بأن  بالوالية  والسكان  الصحة 
هذه  مع  جتاوبوا  بهم  االتصال  مت  الذين 
وممرضني  أطباء  منهم  إلى  الدعوة،مشيرا 
بعد أن لبوا النداء وهم على أمت االستعداد 
آخرين  أطباء  غرار  الضرورة،على  وقت 
الوطني  الصندوق  لدى  حاليا  يعملون 
األجراء  للعمال  االجتماعي  للضمان 
التطوع  يف  رغبتهم  بدورهم  أبدوا  الذين 

ملواجهة اجلائحة عبر الوالية.

الدينية  الشؤون  مديرية  قررت 
الوزارة  مع  بجاية،بالتنسيق  بوالية 
من  باملائة   10 تخصيص  املعنية، 
على  لتوزيعها  للزكاة  املوجهة  األموال 
حرجة  بفترة  متر  التي  املعوزة  العائالت 

جراء الوباء.
لوالية  الدينية  الشؤون  مدير  وأكد 
القرار  هذا  أن  جوهري  بجاية،بوعالم 
وتأثر  كورونا  وباء  تفشي  بسبب  يأتي 
الوضعية  بهذه  العائالت  من  العديد 
من  مساعدتها  تستلزم  التي  الصحية 

أجل مواجهة هذه املرحلة. كما ينتظر 
اخلاصة  املساعدات  توزيع  يتم  أن 
بصندوق الزكاة قبل حلول شهر رمضان 
من  العائالت  متكني  أجل  من  املعظم 
قضاء  الكثيرة  للمصاريف  االستجابة 
هذا الشهر الكرمي يف ظروف جيدة خاصة 
من  يشتكون  املواطنني  من  العديد  أن 
مشكل نقص بعض املواد االستهالكية 
على  الكبير  واإلقبال  املضاربة  بسبب 
األيام  الندرة خالل  التخزين خوفا من 
بالذكر،أحصت  القادمة. واجلدير 

بجاية  لوالية  الدينية  الشؤون  مديرية 
يف  سنتيم  مليون  و300  مليارين  جمع 
إطار صندوق الزكاة لسنة 2020، عبر 
حيث  بجاية  والية  مساجد  مختلف 
أن  وينتظر  العملية،  من  االنتهاء  مت 
تستفيد 2534 عائلة من إعانات الزكاة 
املقدرة ب 6 آالف دينار لكل شخص، 
كما تستفيد 380 عائلة من منحة تقدر 
ب 5 آالف دينار التي ستوزع عليها كل 

ثالثة أشهر.
بـــلقاسم.ج

حة والّسكان لوالية بجاية، مؤخرا، دعوة إلى جميع عمال ومهنيي قطاع الصحة، من أطباء وشبه طبيين  وّجهت مديرية الصِّ
المتقاعدين والراغبين في التطوع، للعمل في إطار التكفل بوباء كورونا ومحاربته، التقرب من إدارة المؤسسة الصحية القريبة 

من مقر إقامتهم لتسجيل أسمائهم.

بجاية
تخصيص نسبة من أموال الزكاة لصالح العائالت الُمتعّففة

بومرداس
ضمان خدمة السكانير بمستشفى برج 

منايل  والثنية
أن كل من مستشفى  بومرداس  لوالية  والسكان  الصحة  أكدت مديرية 
يف  واملشتبه  املصابة  للحاالت  السكانير  خدمة  يضمنان  منايل  وبرج  الثنية 

إصابتها بفيروس كورونا.
لها  بيان  يف  لبومرداس،  الصحة  مديرية  أوضحت  الصدد،  هذا  ويف 
أول أمس، أن خدمة السكانير متوفرة على مستوى املؤسستني العموميتني 
تشخيص  إطار  يف  وذلك  والثنية،  منايل  برج  من  بكل  اإلستشفائيتني 
احلاالت املصابة واملشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي، وهذا من طرف أطباء 

مصلحة العزل.
متطوعون  أطباء  يقوم  السكانير،  إجراء  وبعد  أنه  املديرية  وأضافت 
اإلصابة  حتديد  قصد  األخيرة  هذه  بقراءة  األشعة  طب  يف  متخصصون 

بالفيروس من عدمها.
سميرة مزاري

حي  اإلطاحة بعصابة تستغل الحجـر الصِّ
لترويج  المخدرات

منايل  برج  دائرة  ألمن  التابعة  زموري  احلضري  األمن  مصالح  متكنت 
الصحي  احلجر  ظروف  تستغل  إجرامية،  بشبكة  اإلطاحة  من  ببومرداس 

لترويج املخدرات.
تنشط  بعصابة  الوالية،  ألمن  بيان  حسب  األمر،  ويتعلق 
 19 مابني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   06 من  بحي حي »أفنبوس« تتكون 
و59 سنة ينحدرون من ذات البلدية، بحوزتهم كمية معتبرة من املخدرات 

من نوع القنب الهندي.
القبض  إلقاء  املصلحة مت  باشرتها ذات  التي  املعمقة  للتحريات  وتكملة 
البلدي  امللعب  مستوى  على  وجيز  ظرف  يف  ثانية  إجرامية  مجموعة  على 
سنة  و37   26 مابني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   04 من  تتكون  لزموري، 
ينحدرون من بلدية زموري، مع ضبط كمية من املخدرات ومبالغ مالية من 
اإلجراءات  التخاذ  فيهم  املشتبه  حتويل  مت  أين  للمخدرات،  البيع  عائدات 

القانونية مع تقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة.
سميرة مزاري

إرساُل 200 قنطار من الفرينة 
والبطاطا  للبليدة

والية  إلى  ثالثة  تضامنية  قافلة  بومرداس  والية  أمس،  أول  أرسلت، 
البليدة األكثر تضررا من جائحة كوفيد 19، حتوي مواد غذائية أساسية إلى 

جانب عدد معتبر من الكمامات الواقية.
وحسب ما نشره النائب البرملاني عن والية بومرداس »سعيد زوار« عبر 
صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي فايسبوك، فقد حملت القافلة 
الفرينة  مادتي  من  قنطار   200 من  بأزيد  شخصيا  رافقها  التي  التضامنية 

والبطاطا، وكان يف استقبال القافلة النائب عن البليدة عبد النور خليفي.
وأضاف زوار أن هذه الهبة التضامنية مع سكان مدينة البليدة التي تعتبر 
األكثر تضررا من جائحة الفيروس التاجي قد أرفقت أيضا بــ 2500 كمامة 

واقية، لتوزيعها على مختلف املؤسسات الصحية املوزعة بإقليم الوالية.
سميرة مزاري

معسكر
حجز  قنطارين من الّلحوم الفاسدة 

متكنت مصالح أمن دائرة تيزي مبعسكر خالل عملية مراقبة للمحالت 
التجارية عبر شوارع املدينة من حجز كمية من اللحوم مبختلف انواعها غير 

صاحلة لالستهالك قاربت 2قنطار.
وذلك من خالل مراقبة نشاط أحد احملالت التجارية لبيع اللحوم،  أين 
متحجز كمية من هذه املادة متثلت يف 01 قنطار و68,4 كلغ من اللحومالبيضاء، 
منأحشاء  كلغ  و15  مفرومة  احلمراء  من اللحوم  إلى 7,7 كلغ  إضافة 
الدجاج،  حيث تبني خالل عملية املراقبة بالتنسيق مع املصاحلاملختصة أنها 
التيتثبت سالمتها  البيطرية  الشهادة  انعدام  نتيجة  لالستهالك  غير صاحلة 

وكذا مصدرها. 
ليتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بإتالف الكمية احملجوزة،  مع فتح حتقيق 

ضداملخالف واتخاذ القانونية الالزمة يف هذا الشأن. 
بلعالم بهيجة

شاحنة  حمولة  أمس  يوم  انطلقت 
احلمراء  اللحوم  من  قنطار   15 ب  مقدرة 
لسكان  البيض  والية  موالي  من  مهداة 
محنتهم  يف  معهم  تضامنا  البليدة  والية 
يف مواجهة فيروس كورونا. العملية التي 
بوالية  الفالحة  مديرية  عليها  أشرفت 
عليها  تشرف  التي  الثانية  تعد  البيض 

نفس اجلهة حيث مت يف املرة االولى تقدمي 
أغذية وخضر لسكان البل تبرع بها فالحو 
الهواري  سعد  وحسب  البيض.   والية 
مدير الفالحة بوالية البيض فقد مت ذبح 
املذبح  30 خروفا على مستوى  اكثر من 
وتنقيتها  سلخها  ومت  ببوقطب  الوطني 
عبر  البلدية  والية  إلى  جاهزة  وحتويلها 

الغرض.   لهذا  خصصت  تبريد  شاحنة 
العملية  ان  الى  أشار  املتحدث  ذات 
متواصلة  البليدة  سكان  مع  التضامنية 
وسيتم تخصيص مساعدات اخرى قادم 
االيام بالتنسيق مع فالحي وموالي والية 

البيض وحسبما تقتضيه احلاجة. 
نور الدين رحماني

البيض 
موالون يهدوَن  سكاَن الُبليدة 15 قنطارا من الّلحم

البيض
هالك امرأة جراء انفجار قارورة غاز

اثر انفجار قارورة غاز من احلجم  لقيت يوم أمس إمرأة يف الثالثينات من العمري حتفها متأثرة بجروح خطيرة تلقتها 
الصغير عليها مبسكنها العائلي بحي اإلخوة حسني بالبيض.  الضحية لقيت حتفها مبستشفى محمد بوضياف بالبيض اين 
كانت تتلقى العالج وجروح وحروق وصفها الطاقم الطبي املتابع حلالتها باخلطيرة.  وكان انفجار قارورة الغاز خلف انهيار جرار 

املسكن وإصابة 5 أشخاص من أفراد العائلة بجروح وحروق خطيرة إستدعت وشعهم حتت العناية الطبية املركزة. 
 نورالدين رحماني
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أخبار السر ايا

دعا الناشط التربوي كمال نواري 
إلى توسيع صالحيات الباب 7 من 
ميزانية المؤسسة التربوية )ثانوية 
- متوسطة(، الذي يقتصر حاليا على 
شراء مالبس العمال، في حين أن 
الظروف الحالية تستوجب إعادة 

النظر في هذا اإلنفاق، واالستغناء عن 
المشتريات المذكورة لشراء قفازات 
وكمامات ونظرات وأقنعة وكل ما 
يتعلق بوقاية العامل من هذا الوباء.

أوضح المختصون األساس الذي يستندون إليه في اإلعالن 
عن  الحاالت المؤكد إصابتها بفيروس كورونا والحاالت 
المشتبه فيها، فقالوا إن السّر يكمن في طريقة التشخيص 

وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ فمنظمة الصحة 
العالمية تشترط تأكيد اإلعالن عن اإلصابة وفق تشخيص الـ 
)PCR(، ما يترجم أن عدد الحاالت المؤكدة حاليا بالجزائر 

المعلن عنها يوم الجمعة المنقضي - مثال - هو 1529، 
وأما الحاالت المشتبه في إصابتها، والتي شخصت بأشعة 
السكانير فحددت بـ 2106 حاالت، فيما يخضع الجميع 

للعالج ببروتوكول عالج »الكلوروكين«، ما يعطينا العدد 
3635.يذكر أن أشحة السكانير قد توضح وجود التهاب 
في الرئة، وهذا ال يعني بالضرورة أن االلتهاب ناجم عن 

فيروس كورونا، ولهذا ال ُيعتمد في تأكيد التشخيص!

غزا فيروس كورونا التاجي العالم دون سابق إنذار وال سالف استئذان، فأربك 
حياة الشعوب وأخلط أوراق الساسة ونسف مخططاتهم، وقلب أمور الجميع رأسا 
عن عقب؛ فمنهم من أبان عن رزانة فثبت وواجه الجائحة فحشد الهمم جيوشا،  
ومنهم من غلبته حيرته فقرر أن يجد للوباء حال منفردا مما توفر لديه وتأتى له 
من وسائل؛ هذا حاكم نيروبي )كينيا(، مايك سونكو )Mike Sonko(، وّزع 

المشروبات الكحولية مع المواد الغذائية في طرود أرسلها لسكان مقاطعته، اعتقادا 
منه أن الكحول خير ما يطهر الحنجرة من فيروس كورونا المستجد.

 ردا عليه، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياًنا تقول فيه إن المشروبات الكحولية 
ال تحمي من »كوفيد – 19«. وجاء في البيان إن »استهالك الكحول مرتبط 

بمجموعة من األمراض المعدية وغير المعدية واضطرابات الصحة العقلية، والتي 
يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة لـ »كوفيد - 19«.

دعا الكاتب محمد ساري إلى االستثمار في الحجر 
الصحي في زمن كورونا، واستغالل الوقت في 

القراءة والمطالعة؛ إذ كتب في منشور أتاحه على 
صفحته الفايسبوك: »ماذا لو نستغل انتشار وباء 
كورونا في ونستثمر وقتنا في القراءة والمطالعة، 
والكتابة لمن استطاع، أو مشاهدة األفالم عوض 

مضيعة الوقت في الشوارع، ونستغل الحجر 
كفرصة للتأمل والتدبر ومساءلة أنفسنا أوال«.

لكِل زمٍن َتدبير!

من التَّسِمية أرَبعون!

الـ )PCR( تأكيٌد ُربَّ ضارٍة َنافعة
واألشعة اشتباه! 

في سياق الجدل الذي أُثير بسبب اختيار اسم المجلة التي 
أعلنت عن صدورها وزارة الثقافة بمناسبة يوم العلم، 

كإصدار شهريٍّ يشرف عليه ُثلّة من اإلعالميين والُكّتاب، 
فتح بعُض المثقفين الناَر على الوزارة كاشفين أن 

التسمية التي أطلقت على مجلة الوزارة )انزياحات( إنما 
أخذت من مجلة يمنية أشرف عليها الشاعر اليمني فتحي 

أبو النصر عام 2010، قبل أن يتوقف إصدارها في 
عددها الرابع.وردا على من فتح النار، قال أحميد العياشي 
المستشار لدى الوزارة إن التسميات لم تكن يوما حكرا 

على جهة ما، إذ نجد عدة جرائد ومجالت تحمل التسميات 
ذاتها في بلدان مختلفة.

ومناِفٌع للّناس؟! ومناِفٌع للّناس؟! 

أعلنت إدارة السجون في الجزائر أن ثالثين مركزا تابعين لها 
يعمل النزالء فيها على صنع األقنعة والمواد المطّهرة للمساهمة 
في مكافحة تفشي وباء »كوفيد19-«؛ إذ  قررت إدارة السجون 
»فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع في 30 

مؤسسة عقابية متوزعة في البالد«.
ويوجد في العديد من السجون الجزائرية ورشات للخياطة، ُفتحت 

لتدريب المساجين وخاصة السجينات الراغبات في قضاء مدة 
العقوبة في تعلم مهنة تقيهن شر السؤال حين يستعدن حرّيتهن.

خيٌر 
في 

جون  السُّ
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التُّجار يفرضون منطَقهم في غياب الرقابة

التهاُب أسعاِر الُخضر والفواكه بأسواِق تمنراست

احمد كرزيكة

إقبال كبير من  التي تشهد  السوق من األسواق  يعد هذا  إذ 
الفاحش يف أسعار اخلضر  إلى اإلرتفاع  املواطنني بإإلضافة  طرف 
والفواكه، مثلما الحظنا يف جولتنا االستطالعية، حيث ال ميكن 
للمواطن ذو الدخل احملدود، وحتى املتوسط، اقتناء حاجياته بهذا 
املكان، وكاْن األمر يتعلق بندرة كبيرة يف اخلضر والفواكه، بسبب 
يجد  إذ ال  واملواسم،  باألعياد  ترتبط  ما  عادة  التي  الرقابة  غياب 
املواطن تفسيرا للغالء الفاحش يف بعض األسواق، حيث بلغ سعر 
بالنسبة  السعر  نفس  البطاطا 100 دينار،  من  الواحد  الكيلوغرام 
للبصل لدى أحد التجار، بينما عرض زميله هاتني املادتني بأسعار 
والفلفل  للكيلوغرام،  بـ 120 دينارا  البصل  وهي  أكثر،  مرتفعة 
خيالي  بسعر  الطماطم  عرض  مت  فيما  للكيلوغرام،  بـ200 دينارا 
بلغ 220 دينار للكيلوغرام الواحد، وبـ150 دينارا للكيلوغرام عند 

املستهلك،  متناول  يف  الكوسة ”القرعة” فليست  أما  آخر،  بائع 
سعر  بــنفس  واخلس  للكيلوغرام،  سعرها 200 دينارا  بلغ  حيث 
الليمون  أما  250 دينار  للبرتقال فتجاوز سعره  بالنسبة  أما  الكوسة 
بصفة  أثرت  األسعاراجلنونية  هذه  دينار  ب350  واملوز  دينار   450
إلى  التنقل  إلى  أضطروا  والذين  الزبائن  إمكانيات  على  مباشرة، 
بهم  وإذا  أقل،  أسعار  عن  بحثا  األحياء  يف  املجاورة  األسواق 
وقطع  وتهقارت  القصر  حي  يف  الباعة  هؤالء  بتوقيف  يتفاجأون 
التجمعات ساهم غياب  كرونا بسبب  فيروس  تفاديا إلنتشار  الواد 

الرقابة املستمرة خالل األيام العادية، يف فرض التجار لألسعار التي 
معمول  هو  كما  األسعار،  إشهار  غياب  الحظنا  حيث  لهم،  حتلو 
واحد  تاجر  باستثناء  التجاري،  بالنشاط  اخلاص  التنظيم  يف  به 
غير  وبطريقة  اللون،  سوداء  مدرسية  لوحات  يف  اخلضر  سعر  دّون 
واضحة بالطبشور، حيث اضطررنا إلى االستفسار عن السعر الذي 
كان مرتفعا. حيث يناشد األهالي مصالح التجارة بتكثيف الرقابة 
منطقهم  يفرضون  الذين  السماسرة  خاصة  الباعة  هؤالء  ومعاقبة 
متى شاءوا. ويف ظل هذه الظروف يبقى املواطن البسيط بني فكي 

كماشة اجلائحة من جهة وإرتفاع األسعار من جهة أخرى.

تشهد أسعار الخضر والفواكه في والية تمنراست ارتفاعا محسوسا في العديد من األسواق، رغم توفر المنتوج ودخوله 
بكميات كبيرة إلى أسواق الجملة، حيث كشفت جولة قامت بها ”أخبارالوطن” إلى سوق وسط المدينة عن غالء األسعار ورداءة 

نوعية بعض المنتجات المعروضة!

إليزي 
مطالب باستحداث وحدة للحماية المدنية ببالقبور

بلديات  اليزي خاصة  والية  طالب سكان 
وبرج  اميناس  عني  غرار  على  الوالية  شمال 
عمار ادريس من السلطات الوالئية التدخل من 
بالقبور  مبنطقة  املدنية  للحماية  مركز  اجناز  اجل 
التابعة لبلدية برج احلواس بالطريق الوطني رقم 
املذكور  املرفق  أهمية  مدى  يدركون  كونهم   03
يف امليدان وكما يعود الهدف من املرفق املطلوب 
هو  الوطن  أخبار  ل  حديثهم  حسب  لساكنة 
تلبية حاجياتهم منها التدخل الفوري عند وقوع 
حوادث مرور والتي تضاعفت يف اآلونة األخيرة 
خاصة  األبرياء  من  العديد  هالك  إلى  وأدت 
على مسافة 650 كلم من احلاسي الى منطقة 
اوهانت التي تتواجد بها وحدة للحماية املدنية 
اميناس  عني  مابني  املساحة  بتغطية  املكلفة 

والدبداب وصعوبة تغطية باقي املسافة يف اجتاه والية ورقلة حسبهم. 
وكما اعرب السكان عن استيائهم الكبير نظير غياب مركز متقدم للحماية املدنية 
 3 رقم  الوطني  الطريق  يف  السوداء  النقطة  تعد  والتي  احلاسي  تيفتي  بالقبور  مبنطقة 
مابني ورقلة واليزي على حد وصفهم بسبب ما حتصده من أرواح يوميا أخرها طفلة 
يف مقتبل العمر وقبلها عائلة بأكملها نهيك عن اإلعاقات الدائمة التي تخلفها تلك 
احلوادث وهذا كله بسبب غياب التدخل السريع يف حينه ألفراد احلماية املدنية نظرا 
لبعد املسافة عن اقرب مركز لها والتي تستغرق من 03 ساعات واكثر مما يتطلب على 
ضرورة وجود وحدة مبنطقة بالقبور والتي من شانها حسب الساكنة ان تنقذ أرواحا 
وتسعف ضحايا كثر من إرهاب الطرقات املستفحل يف ذالك الشريط األسود حسبهم.
براهيم مالك

ادرار
مذابح أولف تعاني اإلهمال 

إلى  أدت  النقائص  أدرار جملة من  أولف جنوب  ببلدية  البلدية  املذابح  تعاني 
افتقارها إلى أدنى مواصفات الصحة والسالمة األمر الذي

أثر سلبا على ظروف العمل يف ظل غياب شروط النظافة والسالمة ملواد اللحوم 
املعدة لالستهالك. 

بخطورة  حتذر  التي  املذكورة  ببلدية  والساكنة  املدني  املجتمع  مراسالت  رغما 
املواطنني  النظافة وقربه من من سكنات  القدمي وذلك جراء نقص  املذبح  الوضع يف 
مما جعلهم يدقون ناقوس اخلطر يف كل مرة هذا وعاد احلديث عنه إلى الواجهة وتزايد 
شكاوى السكان يف هذه األونة األخيرة رغم متابعة رئيس بلدية أولف لهذا امللف منذ 
تواجده على رأس املجلس البلدي، حتى يف هذا الوضع الراهن الذي يعيشه العالم 
جراء فيروس كورونا املستجد والذي يتطلب حماية صحة املواطن املستهلك يف املنطقة 
للتقليل من تداعيات انتشار الفيروس.كما أن املذبح اجلديد املنجز يعاني هو اآلخر 
من تراكمات صعبت من مهمته وعدم استغالله نتيجة عدم ربطه بشبكة الكهرباء 
التي استعصت على البلدية تكاليف ميزانيتها وهذا رغم املساعي احلثيثة التي قام 
بها رئيس املجلس الشعبي البلدي من أجل إكمال النقائص بحيث مت ربطه بشبكة 
ماء الشرب وإجناز أحواض التصفية به وإعادة صحنه مطابقة إلى عمليات الذبح به. 
كل هذه املشاكل عجلت بانتشار عمليات الذبح غير املراقبة يف هذه املنطقة. حيث يف 
إحدى خرجات جلنة اليقظة واملتابعة واملراقبة احلينية والتصدي للمضاربني حجزت 
قنطارين و23 كغ حلم غنم وحلم جمل غير مدموغ من طرف الطبيب البيطري. هذا 
مااستدعى تدخل اللجنة األمنية بالدائرة حتت إشراف السيد قدور عبدالقادر رئيس 
الدائرة وبعد اجتماعها مبقر الدائرة مع مسؤول املكتب الصحىباولف والطبيب البيطري 
وكذا جلنة اليقظة السالفة الذكر وممثل اجلزارين توصل املجتمعون الى رفع التحفظات 
لفتح املسلخ البلدي ورفع التعليق كحل استثنائي يف غضون 10 أيام كحل أزمة اللحوم 
يف أولف، وال يتم إستغالل املذبح البلدي إال بعد إشعار اجلزارين مبباشرة الذبح.علما 
أن انه يوجد ببلدية متقطن مسلخ آخر، إال أنه يفتقد الى جميع مواصفات العمل به 

وهذا بعد وقوف اللجنة ومعاينتها له.
عبد اهلل مجبري

االغواط
المطالبة بإنجاز محطة برية وطريق 

للوزن  الثقيل
لنقل  برية  بإجناز محطة  االغواط  الثالث يف  بريدة  دائرة  بلديات  يطالب سكان 
املسافرين  راحة  لضمان  اخلدمات  مختلف  على  تتوفر  بريدة  الدائرة  مبقر  املسافرين 
النقل  مركبات  من  خطوط  عدة  تضم  حظيرة  على  الدائرة  تتوفر  حيث  وأمنهم، 
مرور  يعرف حركة  الذي   47 رقم  الوطني  بالطريق  بها  ومير  البلديات،  احلضري بني 

كثيفة لعشرات حافالت نقل املسافرين التي تربط بني مختلف جهات الوطن.
ويف ذات السياق يطالبون بإنشاء طريق جتنبي للوزن الثقيل للحفاظ على شبكة 
الطرق الداخلية وتفادي املشاكل التي تواجه الشاحنات التي متر بوسط املدينة والتي 
تتسبب أحيانا يف عرقلة حرة املرور، كما يطالبون بفتح االستثمار أمام اخلواص الجناز 
الستقطاب  ومطاعم  وحمام  كفندق  الدائرة  مبقر  الضرورية  اخلدماتية  املرافق  بعض 
عمل  مناصب  لتوفير   47 رقم  الوطني  الطريق  يعرفها  التي  الكبيرة  املرورية  احلركة 

للشباب البطال، وإنعاش احلركة التجارية وتوفير مداخيل مالية للبلدية. 
نورين.عبد القادر

غرداية
مركز التكوين المهني يطلق مشروَع إنتاج الكمامات الطبية

والتمهني  املهني  التكوين  مركز  أطلق 
الكمامات  إنتاج  عملية  ضحوة  بن  ضاية 
الطواقم  جهود  وتعزيز  دعم  أجل  من  الطبية 
الطبية بوالية غرداية، حسبما علم من مدير 
والوقاية  التضامن  عمليات  اطار  يف  املركزأما 
املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  خطر  من 
املركز  مديرية  شرعت  فقد  )كوفيد19-(.  
تخصص  يف  ومتربصني  اساتذة  مع  بالتعاون 
خلدمة  تطوعية  حملة  تنظيم  يف  اخلياطة 
كمامات  انتاج  خالل  من  العام  الصالح 
الصحة  موظفي  تصرف  حتت  ووضعها  طبية 
أوالد  ابراهيم  السيد  أكده  كما  بالوالية، 
فان  السعيد  أوالد  السيد  وبحسب  السعيد 

الصحية  األزمة  »ملواجهة هذه  املبادرة جاءت 
ونفاذ  كوفيد19-  فيها  تسبب  التي  العاملية 
الى  مشيرا  بالوالية«  الطبية  الكمامات 
والتجهيزات  األدوات  وحتويل  التحدي  »رفع 
التي  الكمامات  هذه  لصنع  البيداغوجية 
مخزون  متوين  أجل  من  كثيرة  طلبات  تلقى 
باملنازل  خياطات  عرضت  وقد  املستشفيات'' 
مساهمتها يف العملية مجانا شرط توفير لهن 
االقمشة املالئمة وفقا ملعايير النظافة للمنظمة 
املستلزمات  من  النوع  لهذا  للصحة  العاملية 
املتحدث  ذات  ذكره  ما  وفق  الوقائية، 
التي القت تشجيعا  العملية  وتستهدف هذه 
أولى  مرحلة  يف  الوالية  مسؤولي  طرف  من 

توسيعها  ثم  الصحة  قطاع  احتياجات  تغطية 
الى قطاعات أخرى بهدف االستجابة للطلب 
ومنذ  الطبية  الكمامات  هذه  على  املتزايد 
االعالن عن تفشي احلاالت األولى للفيروس 
باجلزائر شهدت العديد من الصيدليات تهافتا 
والكمامات  األقنعة  القتناء  للمواطنني  كبيرا 
اصحاب  أحد  اليه  أشار  كما  الطبية، 
ناجم  القادر  عبد  السيد  باملنطقة  الصيدليات 
بأن  االطار  هذا  يف  الصحة  مهنيو  ويرى  هذا 
غسل االيادي واحترام مسافة األمان الصحية 
بني األشخاص واحلجر املنزلي تبقى من اجنع 

احللول للوقاية من تفشي هذه اجلائحة.
زاهية سعاد

ورقلة
أئمة يتبرعون بالّدم لفائدة مرضى كورونا

بوسط  بوضياف  محمد  العمومية  املؤسسةاالستشفائية  الى  ورقلة  أئمة  أمس  تقدم 
املرضى  وخاصة  للجميع  بالشفاء  بدعواتهم  املرضى  جلميع  العون  يد  مد  قصد  املدينة، 
املصابة  الشريحة  ذات  لفائدة  بالدم  التبرع  وكذا   ،19 كوفيد  كورونا  بفيروس  املصابني 
اجلديدة  االستعجاالت  مصلحة  يف  مؤكدة  حاالت  اربع  تتواجد  أين  القاتل،  بالفيروس 
بذات املرفق الطبي املذكور، التي خصصت للمصابني بفيروس كورونا كوفيد 19، حسب 
ما صرحت به وزارة الصحة بوجود اربع حاالت مؤكدة بعاصمة الوالية ورقلة، تتلقى يف 
العالج الالزم من مجموع 14 حالة مؤكدة بالوالية ككل على غرار املقاطعة اإلدارية تقرت 
ودائرة حاسي مسعود، التفاتة أئمة الوالية لقت استحسان املرضى وأفراد املجتمع املدني 
والسلطات احمللية الذين ثمنوا خرجة األئمة غير اجلديدة عن عادات وتقاليد أهالي اجلنوب 

اوقات الشدة.    
                            يوسف بن حيزية

الوادي
إنجاز 300 كيلومتر من األلياف البصرية خالل 2019

كشفت مديرية اتصاالت اجلزائر بالوادي 
شبكة  من  كيلومترا   300 قرابة  إجناز  عن 
بلديات  من  عدد  عبر  البصرية،  األلياف 

الوالية وذلك خالل السنة املنقضية. 
املشروع  فإن  املصالح،  ذات  وحسب 
املتضمن اجناز 300 كيلومترا، موزع على 53 
الوالية  بلديات  من  باملائة   80 نحو  مشروعا 
التي تعاني تذبذبا يف خدمات الهاتف الثابت 
واإلنترنيت، خاصة يف عدد من القرى النائية 
احلدودي  الشريط  ببلديات  املعزولة  واملناطق 

املاء،  ودوار  قشة  بن  العربي  الطالب  الثالث 
وأشار ذات املتحدث، أنه وكمرحلة أولى فقد 
أطلقت مطلع السنة اجلارية أشغال إجناز أزيد 
البصرية  األلياف  شبكة  من  كلم   156 من 
والتي تسجل وتيرة متقدمة جتاوزت يف بعض 
املواقع 50 باملائة، على أن تنتهي بها أشغال 
السنة  من  األول  السداسي  خالل  اإلجناز 
كلم   11 برمجة  جانب  إلى  وهذا  املاضية، 
أخرى ضمن السنة اجلارية، وقد باشرت جلنة 
الصفقات إلدارة املؤسسة يف وضع اإلجراءات 

التقنية املتعلقة باملناقصة إلجناز بقية املشاريع 
بهدف  احلالية  السنة  برنامج  ضمن  املسطرة 
انتقاء مؤسسات اإلجناز التي تستويف الشروط 
مصالح  أن  اإلشارة،  وجتدر  واملالية،  التقنية 
قد  اجلزائر  التصاالت  العملياتية  املديرية 
األلياف  شبكة  برنامج  انطالق  ومنذ  أجنزت 
موزعة  كيلومتر   946  .1 حوالي  البصرية 
هامة  نسبة  الثالثني،  الوالية  بلديات  على 
مع  الثالث  احلدودي  الشريط  بلديات  عبر 

اجلمهورية التونسية.             رشيد شويخ
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ب. زهرة

العشرات من اجلمعيات اخليرية التي أسسها شباب 
طموح بدأت يف الظهور خالل السنوات األخيرة مبختلف 
مساعدة  وهو  وأحد  هدفها  جيجل،  والية  بلديات 
فيروس  تفي  وبعد  لكن  املعوزة،  والعائالت  احملتاجني 
يد  تقدمي  على  اجلمعيات  هذه  ركزت  بالوالية،  كورونا 
العون للمتضررين من احلجر الصحي والعمل على توعية 
االلتزام  عن  عزوفهم  حال  يف  الوضع  بخطورة  املواطنني 
مت  حيث  الوصية  اجلهات  اتخذتها  التي  باإلجراءات 
البلديات،  مختلف  مستوى  على  أزمة  خاليا  تشكيل 
على  توزع  التي  املالية  التبرعات  جمع  على  والعمل 
التوعية  حمالت  على  عالوة  احملدود،  الدخل  ذوي 
والتحسيس والوقاية من خطر انتشار هذا الَوباء مبختلف 

الوسائل املتاحة.

 حمالٌت للتوعيِة والّتحِسيس
إقليم والية جيجل  الناشطة عبر  ركزت اجلمعيات 
التحسيسية  احلمالت  من  العشرات  تنظيم  على 
والتوعوية بخطر الوباء، حيث قام أعضاء جمعية بصمة 
خير بالتطوع لدعم مديرية البريد واملواصالت يف تنظيم 
البريد،  املتقاعدين ملعاشاتهم من مراكز  عملية سحب 
مركز  الفرسان،  حي  بريد  مركز  عبر  تواجدها  معلنة 
بريد حي ليكيثي، مركز بريد حي أوالد عيسى، وكذا 
للحرص على حسن سير  للبلدية، وهذا  املركز احملاذي 
باإلجراءات  التقيد  على  املواطنني  ومساعدة  العملية 
الوقائية املتبعة خوفا من انتشار فيروس كورونا.وباملوازاة 
املالية  التبرعات  باب  فتح  إلى  أيضا  جلأت  ذلك،  مع 
والعينية ملساعدة أثر من 60 عائلة معوزة مسجلة لديها 
ذوي  وفئة  واملطلقات  األرامل  من  عدد  إلى  إضافة 
االحتياجات اخلاصة الذين ال عائل لهم يف هذا الظرف 

احلساس والعصيب.

 تطهيٌر وتعِقيم وتوفيُر وساِئل الوقاية 
كانت حمالت التطهير والتعقيم أيضا من أولويات 
للعائالت  العون  لتقدمي  تزال تسعى  التي ال  اجلمعيات 
والسلع  الغذائية  الطرود  من  العشرات  عبر  احملتاجة 
األساسية وتوصيلها إلى البيوت، بعد عمليات إحصاء 
العائالت املتضررة، إضافة إلى مساعدة األطقم الطبية 
يف  ملحوظا  نقصا  تشهد  التي  باملستشفيات  العاملة 
وسائل الوقاية، وهذا من خالل خياطة وتوفير اآلالف 
واملعدات  والبدالت  واملآزر  والقفازات  الكمامات  من 
الصحية،  واملراكز  املستشفيات  على  وتوزيعها  الطبية 
وكمثال على ذلك، بادرت جمعية اإلرشاد واإلصالح 
ببلدية الطاهير منذ تاريخ 22 مارس إلى تنصيب اخللية 
بعملية  القيام  مع  وباء كورونا،  ملتابعة مكافحة  البلدية 
توزيع مواد التعقيم والتنظيف على املستشفيات ومراكز 
مختلف  من  رزمة  الـ240  مجملها  يف  تعدت  الشرطة 
الورقية  املناديل  توفير  إلى  إضافة  هذا  التنظيف،  مواد 
بالفيروس  للمصابني  وكراسي  البالستيكية  واألكواب 
على مستوى مستشفى الطاهير، كما كشف أيضا عن 
توزيع  مت  واقية  بدلة  و120  كمامة  ألف  خلياطة  مساع 
البعض منها على أطباء وعاملني يف امليدان. كما يجرى 

التحضير لتوزيع 400 كمامة و60 بدلة واقية ملستشفى 
جيجل خالل اليومني املقبلني، وكذا جمع املساعدات 
اخلاصة بـ 200 طرد غذائي جديد. من جانب آخر، 
 60 الـ  قرابة  بتوزيع  حدود  بال  أصدقاء  جمعية  قامت 
الطواقم  ومختلف  العمال  لفائدة  ساخنة  عشاء  وجبة 
الطبية مبستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وهذا مباشرة 
وتشجيعا  اخلدمة،  حيز  املطاعم  غلق  قرار  دخول  بعد 
منها ملنتسبي قطاع الصحة على املجهودات املبذولة يف 

ظل هذا الظرف احلساس.

 صفحاٌت فايسبوكّية لتنظيِم العَمل الّتضامني
لم يقتصر العمل التضامني على اجلمعيات الوالئية 
فقط، فقد شهد األيام املاضية انضمام بعض الصفحات 
 jijel الفايسبوكية لهذه املبادرة، حيث نظمت صفحة
لفائدة مختلف  توعوية حتسيسية  تنظيم حملة   news
شرائح املجتمع مع التشددي على ضرورة اإللتزام باحلجر 
إلى  ليتعدى  املبادرة  توسيع محيط  أيضا  املنزلي كما مت 
البلديات  من  العديد  ويشمل  الوالية  عاصمة  خارج 
النائية كبرج الطهر وأوالد عسكر أين مت توزيع ملصقات 
التنظيف  مواد  من  هامة  وكميات  وكمامات  إرشادية 

والتعقيم على املواطنني ورجال األمن وعمال النظافة.

 تكتٌل َجمعوي لتنسيِق الُجهود واإلمكانات
خالل  بالوالية  اخليرية  اجلمعيات  بعض  عقدت 
احملافظة  مقر  مستوى  على  املاضية  القليلة  األيام 
الوالئية للكشافة اإلسالمية اجتماعا تشاوريا تولد عنه 
اإلعالن عن إنشاء تكتل جمعوي هدفه تنسيق اجلهود 
وباء  ملواجهة  اجلمعوي  العمل  وتنظيم  واإلمكانيات 
استعدادها  أيضا  اجلمعيات  هذه  أعلنت  كما  كورونا، 
للتعاون مع السلطات احمللية من أجل املساعدة والدعم 
يف حدود ما هو متوفر من وسائل مادية وبشرية لتسيير 
ذات  يف  منوهة  العصيب،  الظرف  وهذا  األزمة  هذه 
الوقت بجهود وتضحيات أصحاب البدلة البيضاء وكل 
الوباء،  هذا  محاربة  سبيل  يف  الصحة  قطاع  منتسبي 
األمن  وأسالك  املدنية  احلماية  أفراد  جهود  إلى  إضافة 
األكثر  الفئة  يعتبرون  الذين  النظافة  وعمال  الوطني 

عرضة لإلصابة بعدوى الفيروس القاتل.

 نواُب يثمِّنون
باملجلس  النائب  قال  املوضوع،  هذا  على  تعليقا 
الشعبي الوطني، ناصر حمدادوش يف تصريح أدلى به لـ 
»أخبار الوطن« إن هناك حركية كبيرة للعمل التضامني 
للجمعيات  واسع  نشاط  وكذا  جيجل،  والية  يف 
بالتزامن مع هذه الهبة الوطنية التضامنية، مضيفا أنها 
شملت حمالت التوعية والتحسيس والتعقيم، وتقدمي 
واملستلزمات  واملعدات  الغذائية  كالطرود  املساعدات 
وهو  البرملان  يف  جيجل  والية  ممثل  أشاد  كما  الطبية، 
املجتمع  مع  والعالقة  للمؤسسات  وطني  أمني  أيضا 
اجلبار  اليومي  بالعمل  السلم،  مجتمع  بحركة  املدني 
الذي تقوم به مختلف اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات 
أزمة  والسريع يف مواجهة  الكبير  تفاعلها  املدنية، وكذا 
كورونا، مضيفا أن هذا األمر يندرج حتت إطار التكامل 

مع مؤسسات الدولة.

شّكلوا دعما أساسيا لُجهود الّسلطات الَمحلّية 

باب والَجمعياُت الَخيرّية   الشَّ
ُيواجهون الوباَء القاِتل بجيجل

باب  أحَيت األزمُة الِصحّية التي يشهُدها العالم منذ فترٍة ، والتي لم تستثِن الجزائَر ، العمَل الّتضامنَي بجيجل؛ إذ باتت الجهوُد الَحثيثُة التي يبُذلها الشَّ
رة من َتفشي جاِئحة كورونا محلَّ ثناِء الجميع. المتطوُع، وكذا الجمعياُت الخيرّية التي تسَعى إلى دعِم الفئات الَهّشة والُمتضرِّ
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مهاجم تشيلسي.. أبراهام: 

 َهاري كين األفضُل في العاَلم!

القسم الرياضي

وقال مهاجم البلوز )22 عاًما(، إن جودة 
كني يف إنهاء الهجمات واالحترافية التي يتمتع 
اآلخرين.  على  تفوقه  يف  السبب  هما  بها، 
األلعاب  إحدى  خوضه  أثناء  وأضاف 
العب  سيسيجنون  رايان  أمام  اإللكترونية 
صحيفة  نقلت  ما  بحسب  وذلك  السبيرز، 
مع  التدرب  »فقط  البريطانية:  ميل«  »ديلي 
ذاته«.  حد  يف  جنوني  أمر  هو  )كني(  هاري 
التي  اإلحماء  عمليات  أثناء  »حتى  وزاد: 
تسبق املباريات، فعندما يحرص البعض على 
إلى  الكرة  تصل  عندما  أنه  جتد  االسترخاء، 

كني يف منطقة اجلزاء، يحرص على تسجيلها 
بإعجاب  إليه  تنظر  الزاوية، حينها  أقصى  يف 
شديد«. وتطرق أبراهام للحديث عن ماركوس 
قائًل:  يونايتد،  مانشستر  مهاجم  راشفورد، 
التلفزيون  شاشة  على  ما  شخص  »مشاهدة 
ما  وهذا  الواقع،  يف  مشاهدته  عن  تختلف 

ينطبق على راشفورد سواء باللعب ضده أو إلى 
وأمت:  بها«.  يقوم  التي  األمور  ومتابعة  جواره 
للكرة،  )راشفورد(  تسديده  طريقة  »مشاهدة 
على خصومه،  التغلب  يف  وطريقته  ومهاراته 
متابعته مثل احللم، وأحب كثيًرا مزاملته )يف 

املنتخب اإلجنليزي(«.

برشلونة يحسم موقفه من الصخرة 
التسيو لويز فيليبي

مسؤولي  أن  السبت،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 
برشلونة حسموا موقفهم من التعاقد مع لويز فيليبي مدافع التسيو.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن برشلونة كان يتابع لويز 

فيليبي بالفعل، لتحليل مستواه خلل الفترة املاضية.
وأشارت إلى أن مدافع التسيو حصل على تقييم جيد، لكن 
جودته داخل املستطيل األخضر غير كافية ملستوى اللعب الذي 

يبحث عنه برشلونة لترميم الدفاع.
لويز  قيمة  يقدر  التسيو  أن  زعمت  قد  سابقة  تقارير  وكانت 
 3 قبل  للنسور  املدافع  انضمام  رغم  أورو،  مليون   40 بـ  فيليبي 

سنوات مقابل مليون أورو فقط.
ويسعى برشلونة لضم مدافع جديد يف ظل تقدم عمر جيرارد 
بيكيه )33 عاًما(، باإلضافة إلى اإلصابات املتكررة التي تلحق 

الفرنسي صامويل أومتيتي.

اليبزيغ ينفي شائعات ضم راشيكا
ماركوس  نفى 
الرياضي  املدير  كروشه 
لنادي اليبزيغ، ما تردد 
 38 لدفع  النية  حول 
مليون أورو مقابل شراء 
ميلوت راشيكا مهاجم 

فيردر برمين.
كروشه  وقال 
صحفًيا  أن  »املؤكد 
أندية  وبني  بيننا  خلط 
لنا  تكن  لم  أخرى، 
هذه  مبثل  أبًدا  علقة 
والرسوم،  األرقام 
الوقت  يف  خاصة 

احلالي«. يف الوقت نفسه، لم ينف كروشه اهتمام ناديه باحلصول 
على خدمات اللعب الكوسويف الدولي.

أن  اجلمعة  أمس  ذكرت  قد  كورير«  »فيزر  صحيفة  وكانت 
من  وأن  كبيرا،  تقدما  حققت  املعنية  األطراف  بني  احملادثات 
املمكن اإلعلن رسميا عن انتقال راشيكا خلل الشهر اجلاري.

من جانبه، كان أتني الال مدير أعمال راشيكا، أعلن، أنه 
أسبوعني  غضون  يف  الكوسويف  املهاجم  مستقبل  يف  البت  سيتم 

وحتى 3 أسابيع.

فالفيردي: زيدان يتحدث إلّي كما 
لو كان صديقي 

مدريد،  ريال  وسط  العب  أبرز 
األوروغوياني، جهد مدربه الفرنسي 

زين الدين زيدان، يف الطريقة التي 
التي  والثقة  العبيه  بها  يعامل 

مينحهم إياها.
بث  يف  فالفيردي،  وقال 
االحتاد  حساب  عبر  مباشر 
على  القدم  لكرة  األوروغوياني 

يتحدث  »زيدان  إن  »إنستغرام«، 
كما  صديقك«.  كان  لو  كما  إليك 

تصدر  كلمة  كل  أن  الوسط  العب  عن أكد 
املدرب »يجب أن تبقى داخل الرأس«، ألنه »باإلضافة إلى كونه 

مدربا هو أسطورة عاملية«.
قميص  عن  يدافع  العبا  كان  حني  زيدان  فالفيردي  وتذكر 
فرنسا يف كأس العالم 2006 بأملانيا، حيث أصبح البلوز وصيف 
البطولة بعد خسارته املباراة النهائية أمام إيطاليا بركلت الترجيح، 
لكنه أشار إلى أنه لم يخبر زيدان قط بأنه شاهد تلك املباراة يف 

املنزل عندما كان عمره 8 سنوات.
بالفريق،  زملئه  على  اللعب  أثنى  املباشر،  البث  وخلل 
واألملاني  كاسيميرو  والبرازيلي  مودريتش  لوكا  »الكرواتي  مثل 
توني كروس«، مبرزا عن هذا األخير »الهدوء الرائع« الذي يتمتع 

به يف امللعب.
على  الوسط  خط  العبي  عن  للحديث  فالفيردي  وتطرق 
مواطنه  مبستوى  لإلشادة  الفرصة  اغتنم  حيث  الليغا،  مستوى 

ماورو أرامباري الذي يلعب رفقة خيتايف.
صفوف  من  باريخو  داني  لإلسباني  خاًصا  ثناء  وجه  كما 
ريال  العب  أوديغارد،  مارتن  النرويجي  إلى  باإلضافة  فالنسيا، 

سوسيداد املعار من صفوف امليرنغي.
احلجر  يعيش  كيف  فالفيردي  روى  آخر،  جانب  على 
الصحي، بسبب فيروس كورونا املستجد، يف مدريد حيث يعيش 
مع صديقته الصحفية األرجنتينية نينا بونيو وابنه الصغير بينيسيو 
وحماته. وأكد اللعب أنه يتدرب يف املنزل باإلضافة إلى القيام 
بأنشطة مختلفة مثل ألعاب الفيديو مع األصدقاء، وألعاب أخرى 
مع أسرته إلى جانب مشاهدة التلفزيون، وأقر بأنه ال يقوم بالطهي 

أو التنظيف ولكنه يساعد »يف ترتيب املنزل«.
وختم: »عليك أن حتاول جتنب اخلروج، وأن تعتني بنفسك، 
وهذا ما تقوله احلكومة، وهو أفضل شيء للجميع إلنهاء كل هذا، 

من أجل اخلروج يوما ما واالستمتاع مرة أخرى«.

البورتا ينوي الترشح لرئاسة 
»البلوغرانا«

أكد رئيس برشلونة السابق، خوان البورتا، أنه يخطط للترشح 
للنتخابات القادمة لرئاسة النادي الكتالوني. وقال البورتا »إنه 

مشروع يثير حماسي وأضعه يف اعتباري. أنا أجمع أشخاصا 
واحترافيني أثق بهم«. وأضاف »يجب التفكير بعناية يف كيفية 

حتسني الوضع املالي للنادي ألنه محفوف باملخاطر«.
وبالنسبة خلوان البورتا، أصبح برشلونة »نادي الثلثة 

تريليونات: تريليون من الدخل، تريليون من النفقات وتريليون من 
الديون«، مؤكدا أنه يعمل على »إنشاء مشروع رياضي لتحسني 
الصورة املؤسسية لبرشلونة«. ومع ذلك، قال إنه »سيكون هناك 

هامش من الوقت التخاذ القرار حتى نهاية العام«، ألنه ال يتوقع 
انتخابات مبكرة. كما أنه لم يرغب يف تأكيد ما إذا كان سيضم 

تشايف يف مشروعه، أو تقييم ما إذا كان قائد برشلونة السابق مستعدا 
بالفعل لتولي تدريب الفريق األول. وقال البورتا »ال ينبغي أن أحتدث 

عن ذلك، يجب أن يكون تشايف هو الذي يعلق على هذا األمر 
ويقرر. عندما اقترحوا عليه أن يكون املدرب، رفض األمر«.

ريفالدو يثور على وزير 
الصحة البرازيلي

انتقد العب كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو، وزير الصحة 
املنتهية واليته، لويز هنريكي مانديتا، لعدم احترامه املسافة 

الصحية مع أشخاص آخرين، حلظة توديعهم بعد تسليم املنصب، 
حيث عانقهم وقبلهم دون أي حماية. وقال ريفالدو عبر حسابه 

على »إنستغرام«: »هذا عدم احترام للشعب البرازيلي. إذا حدث 
ذلك مع رئيسنا جايير بولسونارو فسيكون اخلبر الرئيسي يف جميع 

وسائل اإلعلم«. وأقيل مانديتا، وهو طبيب ونائب، من منصبه يف 
خضم انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد، بسبب خلفات مع 

بولسونارو، الذي يدعو إلى تطبيق العزلة االجتماعية بشكل عمودي 
واستمرار النشاط التجاري، بعكس احلجر الصحي األفقي اإللزامي 
الذي يفرضه بعض احملافظني. ويف مقطع فيديو مت تداوله أول أمس 

اجلمعة، شوهد مانديتا بعد أن سلم منصبه خلليفته، نيلسون تيش، 
دون قناع أو قفازات واقية، وهو يودع مسؤولي الوزارة، حتى أنه قبل 
امرأة. وبسخرية، قال ريفالدو الذي يدعم بولسونارو علنا إلى جانب 

العبني آخرين مثل نيمار: »دالفقراء يقضون احتياجاتهم باملنزل. 
تهانينا على احلفاظ على املسافة االجتماعية أيها الوزير السابق. مثال 

رائع على )افعل ما أقول وال تفعل ما أفعله(«.
وحتى يوم اجلمعة، سجلت البرازيل 33 ألفا و682 حالة إصابة 
مؤكدة بكوفيد19-، وألفي و141 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

تشيلسي يفاوض العبيه بشأن 
خفض الرواتب

يجري تشيلسي، محادثات مع العبيه حول نسبة تقليص 
الرواتب، يف ظل توقف املنافسات يف الوقت احلالي بسبب أزمة 

فيروس كورونا املستجد. ويأمل العبو تشيلسي، الذي يدربه املدير 
الفني فرانك المبارد، يف التوصل إلى اتفاق خلفض الرواتب بأقل من 

نسبة 30 باملائة املقترحة من قبل رابطة الدوري.
وذكرت صحيفة »الغارديان« أن اللعبني يأملون يف تخفيض 

الرواتب بنسبة 10 باملائة فقط للمساعدة يف تخفيض نفقات النادي 
خلل فترة توقف املنافسات. ويف هذه احلالة، سيوفر تشيلسي ما 

بني 8 و10 مليني جنيه إسترليني من نفقات الرواتب. ويف وقت 
سابق، حاولت أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز، التوصل إلى اتفاق 

مع اللعبني بشأن تخفيض بنسبة 30 باملائة سواء باخلصم أو بتأجيل 
صرف الرواتب، لكن فشلت املهمة.

يوفنتوس يجّهز صفعة جديدة لنابولي
يسعى يوفنتوس لتوجيه صفعة جديدة إلى نابولي، خلل 

امليركاتو الصيفي املقبل، بعدما جنح البيانكونيري يف جذب غونزالو 
هيغواين ومارويسيو ساري، من فريق اجلنوب، خلل السنوات 

املاضية.
ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن يوفنتوس يرغب يف 
التعاقد مع البولندي أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، لدعم اخلط 

األمامي للسيدة العجوز يف املوسم املقبل.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يضع ميليك كصفقة احتياطية، يف 
حالة فشل التعاقد مع األرجنتيني ماورو إيكاردي جنم إنتر ميلن 

املعار إلى باريس سان جيرمان، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم 
مانشستر سيتي. وأوضحت الصحيفة أن ما يدعم صفقة ميليك 

هو علقته اجليدة مع ساري، باإلضافة إلى امتلكه خبرات ممتازة، 
ونيته عدم التجديد مع نابولي. وينتهي عقد ميليك مع نابولي يف 

جوان 2021، لذلك قد يضطر البارتينوبي لبيع املهاجم البولندي يف 
الصيف، خوًفا من رحيله مجاًنا املوسم املقبل.

أشاد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي بقائد 
توتنهام هاري كين، واصًفا إياه بـ«المهاجم 
األفضل في العالم«، بفضل إنهائه المميز 
للهجمات، حتى أثناء التدريبات. ولعب 

أبراهام إلى جوار كين في المنتخب اإلنجليزي، 
وتواجها هذا الموسم في مباراة الديربي بين 

تشيلسي وتوتنهام.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

اللجنة  »اجتماع  مدوار  وقال 
بعد  ما  تداعيات  بدراسة  اخلاصة 
أوليا فقط، وحاولنا  جائحة كورونا كان 
ملشاكل  فعالة  حلول  إيجاد  خالله  من 
أجورهم،  وتخفيض  الالعبني  عقود 
جانب  من  االنتدابات«،   قضية  وكذا 
املوسم  أن استكمال  أكد مدوار،  أخر، 
سيكون  الصحي  احلجر  متديد  حال  يف 
معقدا، »يف حال قامت الدولة اجلزائرية 
 19 بعد  ما  إلى  الصحي  بتمديد احلجر 
الكروي  املوسم  استكمال  فإن  أفريل، 

»ال  وأضاف  معقدا«،  أمرا  سيكون 
من  العديد  يف  قرارات  اتخاذ  ميكننا 
أن  وأعتقد  احلاضر،  الوقت  يف  القضايا 
وروح  بالوعي  بالتحلي  مطالب  اجلميع 
األمثل  احلل  إيجاد  أجل  من  التضامن 
رغم  الالعبني،  أجور  تخفيض  لقضية 
أن األمر خارج عن نطاقنا ويبقى قضية 

داخلية بني الالعبني وأنديتهم«.
قرار  بانتظار  »نحن  مدوار  وختم 
صدور  حني  وإلى  الصحية،  السلطات 
التضامنية،  حمالتنا  سنواصل  القرار 
يف  الدولة  مع  نتحد  أال  املجحف  فمن 
كورونا  جائحة  فيه  جتابه  الذي  الوقت 

بكامل طاقاتها وإمكانياتها لوحدها«.

رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم.. مدوار: 

حة  مصيُر البطولِة بيِد وزاَرة الصِّ
في ظل معاناة الفريق من ضائقة مالية كبيرة

زغالش يدقُّ ناقوس الخطر في وفاق سطيف
دق جابر زغالش، رئيس الهيئة املسيرة للنادي الهاوي لوفاق سطيف 
ناقوس اخلطر، يف ظل معاناة الفريق من ضائقة شمالية كبيرة، حرمته من 

تسديد مستحقات الالعبني منذ فترة.
وقال زغالش »الوفاق مير بأزمة مالية خانقة هذا املوسم، بسبب الديون 
املتراكمة على عاتق الفريق منذ فترة، وتقليص السلطات الوالئية حجم 
ضخ  يف  املمولني  »تأخر  وأضاف  املاضية«،  باملواسم  مقارنة  مساعداتها 
األموال وشح اإلعانات وضعنا يف مأزق، وحرمنا من تسديد مستحقات 
الالعبني منذ فترة«، وتابع »لقد حتدثت مع ركائز الفريق بشأن تخفيض 
أجورهم خالل فترة تعليق النشاط، وأبدوا استعدادهم للتفاوض، شريطة 

تسوية مستحقاتهم العالقة منذ فترة«.
ستكون  والبداية  املقبل،  للموسم  اآلن  من  التخطيط  »علينا  وختم 
تسيير  مواصل  ميكننا  فال  النادي،  خزينة  على  املالية  األعباء  بتقليص 

الفريق يف هذه الظروف«.

خضع لجراحة ناجحة في العضلة الضامة
بونجاح سيغيب لمدة 4 أسابيع عن 

تشكيلة الّسد القطري 
أعلن نادي السد القطري، اول أمس خضوع بغداد بوجناح، جلراحة 
ناجحة يف العضلة الضامة، للتخلص من اآلالم التي كان يعاني منها يف 
الفترة املاضية، وذكر السد عبر موقعه اإللكتروني أن بوجناح سيغيب ملدة 
للتدريبات بشكل طبيعي يف حالة عودة  4 أسابيع كاملة، قبل أن يعود 

النشاط.
ومن املنتظر أن يخضع الالعب بعد انتهاء فترة الراحة، لبرنامج عالج 
طبيعي سيضعه اجلهاز الطبي لنادي السد من أجل استعادة لياقته البدنية 

حلني عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
من جانب أخر، بوجناح يتنازل عن جزء من راتبه ملكافحة كورونا

مهاجمه  انضمام  أمس  اول  القدم،  لكرة  القطري  السد  نادي  أعلن 
رواتبهم،  من  املتنازلني عن جزء  لزمالئه  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدولي 

لدعم اجلهود املبذولة ملكافحة فيروس كورونا املستجد.
التواصل االجتماعي  السد عبر موقع  لنادي  الرسمي  ونقل احلساب 
»تويتر« رسالة عن بوجناح قال فيها »أعلن بكامل رغبتي عن تنازلي عن 

جزء من راتبي خالل الفترة القادمة«.
وأوضح بوجناح، أن هذا القرار نظرا للظروف الصعبة التي مير بها العالم 
أجمع خالل الفترة احلالية، والناجتة عن انتشار فيروس كورونا، ومن باب 
الوباء، وأضاف »سوف  املبذولة حملاربة هذا  باملسؤولية جتاه اجلهود  شعوره 
لتنفيذ  املثلى  الطريقة  إلى  للتوصل  لالعبني  القطرية  الرابطة  مع  أنسق 
منافساتها ضمن  توقفت  قطر،  جنوم  دوري  بطولة  وكانت  الرغبة«،  تلك 

اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا املستجد.

 تمديد تعليق الدوري األميركي حتى 
8 جوان 

بأنها قررت متديد تعليق  القدم  أعلنت رابطة الدوري األميركي لكرة 
النشاط احمللي حتى الثامن من جوان على األقل، 

على  تعديالت  إلجراء  محادثات  جتري  بأنها  الرابطة  وكشفت 
فيروس  به  تسبب  الذي  االقتصادي  االثر  بسبب  الالعبني  تعويضات 

كورونا املستجد.
رابطة  مع  وثيق  بشكل  العمل  إلى  »نسعى  بيان  يف  الرابطة  وقالت 
الالعبني،  حماية  يضمن  حل  إليجاد  األميركي  الدوري  يف  الالعبني 
اإلمكانية لتقاضي الرواتب بأكملها يف حال اجراء جميع املباريات بحضور 

اجلمهور، وحتديدا حلماية الالعبني الذين يتقاضون أجورا دنيا«.
البيان »تواصل رابطة الدوري األميركي تصميمها على دراسة  وتابع 
ضمنها  من   2020 موسم  إلكمال  السيناريوهات  من  واسعة  خيارات 
البيان  وختم  ذلك«،  بعد  ما  الى  أو  ديسمبر  إلى  الكأس  مسابقة  إرجاء 
»بناء على اإلرشادات األخيرة للسلطات، قررنا متديد فترة تعليق املباريات 

إلى الثامن من جوان على األقل«.
وذكرت شبكة »اي اس بي ان« االميركية بان الرابطة عرضت على 
املوسم  تقليص  حال  يف  املائة  يف   50 بنسبة  رواتبهم  تقليص  الالعبني 

آخذين يف االعتبار عدد املباريات امللغاة.
ملدة  الدوري  إيقاف  املاضي،  مارس   19 يف  قررت  الرابطة  وكانت 
شهرين بسبب الوباء، وذلك بعد إقامة مرحلتني فقط من املوسم اجلديد، 
ينتهي  أن  املقرر  يتم تعديله حتى اآلن، من  لم  الذي  البرنامج  وبحسب 
املوسم العادي يف الرابع من أكتوبر املقبل، إلفساح املجال أمام مباريات 

األدوار اإلقصائية والدور النهائي املقرر يف السابع من نوفمبر املقبل،.

أّكد عبد الكريم مدوار رئيس 
الرابطة المحترفة لكرة القدم أن 
قرار استئناف النشاط الرياضي في 
الجزائر ما يزال بيد وزارة الصحة، 
ُمشددا على أن »الفاف« حريصٌة على 
تطبيق التعليمات األخيرة لالتحاد 

الدولي »فيفا«.

زهير  غليزان،  سريع  مهاجم  كشف 
وقته  يقضي  الوطن، كيف  منديل ألخبار 
الوضع  اليومية يف ظل  حياته  من  وجانبا 
أيد  كما  كورونا،  وباء  تفشي  مع  احلالي 
فكرة اللجوء ملوسم أبيض خاصة يف حال 
احلديث  أن  معتبًرا  الوباء  إنتشار  تواصل 
عن مواصلة املوسم سابق ألوانه، مشيدا 
فيما  للجزائريني  التضامنية  باحلمالت 

بينهم.
الالعب  من  الوطن  أخبار  وتقربت 
الشيق  احلوار  هذا  معه  وأجرت  منديل، 
الظرف  عن  عفوية  بكل  فيه  حتث  الذي 
تفشي  بسبب  البالد  به  متر  الذي  الراهن 
وأثر  احلسابات  كل  أخلط  الذي  كورونا 

كثيرا على الالعبني والبطولة الوطنية.

كيف هي أحولك زهير، وحدثنا 
عن حياتك اليومية يف ظل 

تفشي فيروس كورونا!
تطبيق  بصدد  وأنا  هلل،  احلمد  واهلل 
أغادر  ال  حيث  املنزلي،  الصحي  احلجر 
البيت إال للضرورة القصوى سواء للتدرب 
أحيانا يف بعض األماكن املعزولة أو لقضاء 
بعض األمور املستعجلة، وإال فإنا ماكث 
إنتشار  أو  إحتكاك  تفاديا ألي  البيت  يف 

للعدوى.

ما تعليقك على قرار متديد فترة 
جتميد النشاط الرياضي؟

الفيروس،  تفشي  تواصل  ظل  يف 
الرياضي  النشاط  أن متديد جتميد  فأعتقد 
سالمة  ألن  وحكيم،  صائب  قرار  هو 
األشخاص أهم من أي بطولة، خاصة يف 
ظل إرتفاع عدد املصابني وحتى الوفايات.

أال ترى أنكم ستتأثرون كثيرا من  
استمرار هذا التوقف؟

هذا صحيح فاإلبتعاد عن التدريبات 
بعدها  يتطلب  شهر  من  ألزيد  اجلماعية 
حتضيرات من الصفر ملدة ثالث إلى أربعة 
ممكنة  درجة  أعلى  بلوغ  لضمان  أسابيع، 
البطولة، واألمور  من اجلاهزية إلستئناف 
تبدو معقدة خاصة وأننا مقبلون على شهر 

رمضان الكرمي.

ماذا لو قررت الرابطة تطبيق 
موسم أبيض، ما تعليقك على 

ذلك؟
حتى أكون صريحا معك فالوقت غير 
البطولة،  عن  للحديث  إطالقا  مناسب 
عدد  بإرتفاع  تسمع  عندما  خاصة 
املوسم األبيض  أما بخصوص  الوفايات، 

واخليار  احلل  هي  الفكرة  هذه  أن  فأعتقد 
تفشي  تواصل  حال  يف  خاصة  األمثل، 

الوباء ال قدر اهلل.

هل تعتقد أن التدريبات الفردية 
كافية للحفاظ على لياقتكم 

البدنية؟
أن  ميكن  ال  إنفراد  على  التدرب 
يعوض بأي حال من األحوال التدريبات 
كرة  لالعبي  بالنسبة  خاصة  اجلماعية، 
حيلة،  باليد  ما  غالب  اهلل  لكن  القدم، 
وعلينا التحلي باجلدية يف تطبيق البرنامج 
التحضيري اإلنفرادي على األقل للحفاظ 

على لياقتنا البدنية وتفادي زيادة الوزن.

هناك من يتساءل عن مساهمة 
العبي البطولة يف املبادرات 

اخليرية، فما ردك؟
يف  تكون  أن  يجب  األمور  هذه  مثل 
ذلك  ألن  بها  اإلشهار  يجب  وال  السر 
أؤكده  أن  ميكنني  ما  وكل  رياء،  سيكون 
بقية  مثل  البطولة  العبي  أن  هو  لك 
ويشاركون  التضامن  روح  لهم  اجلزائريني 
احلمالت  وكذا  اخليرية  املبادرات  يف 

التحسيسية والوقائية.

العب سريع غليزان.، زهير نمديل: 
 توقف البطولة أّثر علينا كثيرا وموسم أبيض بات ضروريا

القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد   يعقد 
االتصال  تقنية  عبر  اجتماعات  »يويفا« 
البحث  ملواصلة  املقبل  األسبوع  بالفيديو 
بسبب  حاليًا  املعلقة  مسابقاته  مصير  يف 
االجتماعات  أبرز  ويأتي  كورونا،  فيروس 
للجنة  وآخر  الوطنية  االحتادات  مع 
االحتاد  أعلن  ما  بحسب  التنفيذية، 
يتخذ  الذي  »يويفا«  وأوضح  القاري. 
له،  مقرا  السويسرية  نيون  مدينة  من 
»جلسة  املقبل  الثالثاء  سيعقد  انه 
الـ55  لالحتادات  العامني  لألمناء  اطالٍع 
»يف  للبحث  ستخصص  األعضاء«، 
الوطنية  بالبطوالت  املتعلقة  التطورات 

دوري  السيما  األوروبية«  واملسابقات 
األبطال والدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.

للجنة  »اجتماع  ذلك  وسيلي 
االتصال  تقنية  عبر  لليويفا  التنفيذية 
بالفيديو اخلميس 23 جوان«، سيخصص 
لتقييم الوضع الراهن و«مناقشة التطورات 
بتأثير اجلائحة على كرة  املتعلقة  األخيرة 

القدم األوروبية«.
بعد  بيانا  سيصدر  انه  يويفا  وأوضح 
كان  حال  »يف  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 
ان  املقرر  من  بأنه  علما  ضروريا«،  ذلك 
يعقد األربعاء أيضا اجتماعا حدد موعده 
سابقا، مع رابطة األندية األوروبية وممثلني 

لللبطوالت احمللية.
االحتاد  من  مقرب  مصدر  واستبعد 
القاري ان تصدر عن هذه االجتماعات، 
أي  التنفيذية،  اللجنة  اجتماع  السيما 
الوطنية  البطوالت  بشأن  نهائية  خطوات 
مشيرا  القاريتني،  األندية  ومسابقتي 
اللجنة  عن  املرجح صدوره  القرار  ان  الى 
أوروبا  كأس  ببطولة  يتعلق  التنفيذية 
مقررة  كانت  التي  السيدات  ملنتخبات 
يف صيف العام املقبل، ويتوقع على نطاق 
 ،2022 صيف  الى  نقلها  يتم  ان  واسع 
 2020 من  الرجال  بطولة  لتأجيل  نظرا 

الى 2021.

»يويفا« يبحث األسبوع المقبل مصير بطوالته المعلقة
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أخبار الثقافة

الشاعر رضوان زعيم لـ »أخبار الوطن«:

 ال يصيُر اإلنَسان شاعًرا ما لم تكْن ذاُته شاعريًة!
قال الشاعر رضوان زعيم،  لـ »أخبار الوطن«، إن له ديوانا شعريا غير مطبوع تحت عنوان »القصيد«، كما 
أكد أن الرواية ال تستهويه وهناك روايات ال ترقى إلى النشر، وكتابها يبحثون عن الشهرة فقط، في حين نوه 

إلى أن اإلنسان ال يصير شاعرا ما لم تكن ذاته شاعرية.

حاوره: خلضر بن يوسف 

رضوان زعيم شاب من مواليد 1998 بالشطية والية الشلف، 
طالب سنة ثانية جامعي بكلية اآلداب والفنون بجامعة نفس الوالية 
الثقايف  النادي  رئيس  نائب  وهو  نقدية شاعر،  دراسات  تخصص 
لإلبداع والتوعية باجلامعة،اشتغل على ديوان شعر غير مطبوع حتت 
عنوان »القصيد« يتناول عدة مواضيع وأغراض شعرية، حث نظم 
وموضوعات  والوطنيات  واحلكمة  والغزل  واملرأة  والرثاء  املدح  فيه 

أخرى وجدانية.

كيف كانت بدايتك مع كتابة القصيدة،  ومن هو الشخص الذي 
آمن مبوهبتك؟

مبدع،  شاعر  أي  كبداية  القصيدة  كتابة  يف  بدايتي  كانت 
يعني محاوالت شعرية تتخللها األخطاء النحوية والعروضية وكذا 
الركاكة يف املعنى واألسلوب، وكان أول من آمن مبوهبتي كشاعر هو 
أخي هشام الذي يكبرني بسبعة أعوام، وكان ذلك يف فترة دراستي 
بالثانوية، حيث كان يخبرني بأن لدي شاعرية ميكنني من خاللها 

اخلوض يف بحور الشعر.

برأيك هل الشعر موهبة أم يأتي على خلفية املعاناة أم أن هناك 
أمورا أخرى هي التي تصنع الشاعر؟

ال يصير اإلنسان شاعرا ما لم تكن ذاته شاعرية، أي أن الشعر 
- من وجهة نظري - هو طبع يف الذات ال ميكن نزعه منها كما ال 
ميكن إلصاقه فيها، ال أقول أن الشعر فطري ولكني أقول هو جزء من 

قدر ذلك اإلنسان الشاعر أي هبة ربانية.

توجهت نحو الّشعر، هل سنرى قلمك اإلبداعي راسيا يف يوم ما 
على الرواية؟

الشعر هو الفن األدبي األول عندي، لكنه لم مينعني من جتربة 
الفنون األدبية األخرى كالقصة القصيرة، إذ كانت لي محاوالت 
فيها، وال أستبعد أن تكون هذه األخيرة فنا أدبيا راقيا أضيفه إلى 
حقيبة إبداعي، أما بالنسبة للرواية فهي ال تستهويني بذلك القدر 
الذي ميكنني من خالله الكتابة فيها- مع احترامي للروائيني- فأنا 

ال أقصد االستهزاء أو اإلنقاص من قدرهم أو من فن الرواية.

هل واجهتك صعوبات يف صقل موهبتك؟

الشعرية  موهبتي  صقل  يف  واجهتها  التي  الصعوبات  أكبر  إن 
هي كالم املثبطني والذين ال يعلمون عن األدب والفن شيئا، كما 
أنني لم أعش يف محيط يسمح لي بالتعرف على األدباء واملبدعني 

واالحتكاك بهم.

ما الذي دفعك للكتابة ومتى دّون قلمك أول نص؟

رغبتي يف جمع ما أكتب من الشعر جعلتني أدون كل ما جتود 
به قريحتي، فكنت يف بداية مشواري األدبي أنظم البيت والبيتني 
من الشعر إلى أن وصلت إلى كتابة نص شعري )قصيدة( مضبوط 
ثالث  قبل  هذا  وكان  الطويل«  »الليل  عنوان  والقافية حتت  بالوزن 

سنوات تقريبا.

حدثنا قلياًل عن إنتاجك وإبداعاتك األدبية،  وما هي 
املوضوعات التي تطرقت إليها؟

يتناول  »القصيد«  عنوان  حتت  مطبوع  غير  شعر  ديوان  لدي 
عدة مواضيع وأغراض شعرية، فقد نظمت يف املدح والرثاء واملرأة 
والغزل واحلكمة والوطنيات وموضوعات أخرى وجدانية ولعل أبرز 

اهتمامي  هو  ديواني  يف  القارئ  يالحظه  ما 
مبوضوعات املرأة، وذلك أن األنثى هي نصف 
فهي  املجتمع  نصف  هي  كما  عندي  الشعر 
قلبي«  »سلي  قصيدة  يف  احلب  لي  تعني 
والوجود  »احلسناء«  قصيدة  يف  الوطن  وتعني 
يف قصيدة »حواء«، ولم أغفل يف ديواني عن 
قصائد  عدة  يف  أدرجتها  فقد  فلسطني  قضية 
لي أذكر منها قصيدة »الوعد املقدس« وقصيدة 
»ال صح عيد لنا« وإن ديواني الشعري منظوم 
بتنوع  بحوره  تتنوع  العمودي،  الشعر  على 
أنني أضفيت عليه  أنسى  مواضيعه، كما ال 

ملسات إنسانية وصور شعرية معبرة.

هل اختار رضوان أو أصبح له قدوة أدبّية؟

أبى  فإن  الشعر  عن  حتدثني  كنت  إذا 
الطيب املتنبي هو قدوتي يف الشعر، وإن كنت حتدثني عن األدب 
إلى  ويدفعني  األدبي  رصيدي  يثري  من  كل  فإن  عامة  بصفة 

النهوض مبواهبي هو قدوة لي.

ُيالحظ يف اآلونة األخيرة حتّول العديد من الشعراء إلى كتابة 
الرواية،  كطالب جامعي تخصص دراسات أدبية كيف تنظر إلى 

هذه الظاهرة؟

الرواية هي ظاهرة أراها  إن ولوج الكثير من الشعراء إلى عالم 
الذي  واألدبي  الثقايف  والتنوع  البعد  مدى  فيها  وأرى  باإليجابية 
يتمتع به هؤالء شرط أن يتعلموا هذا الفن ويدرسوه من ذويه حتى 
إذا ألفوا فيه كتبا كانت بالقيمة والساعية لرقي ذلك الفن، ال كما 
يصنع بعض الكتاب اليوم يؤلفون روايات ال ترقى إلى النشر وهمهم 
الوحيد هو الشهرة، فعلى املبدع واألديب أن يحترم الفنون األدبية 

األخرى فال يخوض يف أشياء ال علم له فيها.

ر املكان يف كتابة الشاعر وفهمه لذاته؟ كيف يؤثِّ

املكان هو مجموعة الصور واألصوات التي يتلقاها الشاعر، فإما 
تالئم ذاته فتساعده على اإلبداع وإخراج مكنوناته وإما تسبب له 
ضغطا يثبط آلة إبداعه فال يفكر إال يف تغيير املكان أو الهروب منه.

هل ميكن لشكل الشعر ونوعه أن يحّدد ذات الشاعر؟

جتديد  أو  محافظة  يظهر  قد  الشعر  فشكل  ذلك  ميكن  نعم 
الشاعر، ومن جهة املوضوعات فالشاعر امللتزم بقضية ما مثال يظهر 

لنا اجتاه ذاته.

يتميز شعرك بالعمق واإليحاء واجلمال ما هو مصدر إلهامك 
الشعري؟

قراءتي  وكذا  أمتلكها  التي  الشاعرية  هو  األول  إلهامي  مصدر 
للكثير من الشعراء من مختلف العصور األدبية.

هل حتتاج إلى الغموض يف كتاباتك الشعرية أم أنك تستغني 
عنه بالوضوح البياني؟

يف احلقيقة ميتاز شعري بالوضوح والبيان وال أحتاج إلى الغموض 
فيه، لكن إذا قادني للغموض فلن أتكلف يف إيضاحه ألنها حاجة 

الشاعر وإني أرى الغموض يف الشعر من البالغة اللغوية.

ما هي طموحاتك ومشاريعك املستقبلية؟

العاملي  السالم  موضوع  حول  إلياذة  كتابة  يف  بدأت  حاليا 
كمشروع ثاني بعد إكمالي لديواني األول، كما أنني أعمل على 
تتخطى  أن  وأود  األدب  يف  الدكتورة  شهادة  لنيل  دراسي  مشروع 

كلماتي اخلطوط اجلغرافية وتصل رسالتي األدبية إلى العالم.
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الروايُة ال تستهويِني وبعُض الرواياِت ال ترقى إلى الَنشر 	
لي ديواٌن ِشعري غيُر مطبوٍع تحَت عنواِن »القصيد« 	

يعد بنك معلومات للسينمائيين الجزائريين 
الجينيرك الذهبي موقع جديد يهتم بالسينما والتلفزيون

عرفت الساحة الفنية والثقافية يف اجلزائر إطالق موقع جديد يهتم بالفن السابع والتلفزيون، حتت اسم »اجلينيريك الذهبي«، الذي 
يعتبر بنك معلومات للسينمائيني اجلزائريني، ويف الوقت نفسه دليل لكل الفاعلني يف قطاع السينما.

سينمائية  بناء صناعة  نحو  للدفع  بينهم  فيما  املهنيني  كل  بني  رابطا  يكون  أن  هو  الذهبي  للجينيريك  الرئيسي  الطموح  يتمثل 
حقيقية، ويهدف إلى منح الكلمة لكل مهني القطاع لإلدالء بانشغاالتهم وإعطاء اقتراحاتهم والتعبير عن أحالمهم وأمالهم أيضا يف 
بناء سينما وطنية. وسيكون اجلينيرك الذهبي نافذة على العالم التي متكن مهني السينما من تقدمي أعمالهم الفنية ونافذة العالم أيضا 

على األعمال الوطنية التلفزيونية والسينمائية.
ويهتم اجلينيريك الذهبي بالسينمائيني اجلزائريني والشاشة الصغيرة من خالل التاريخ والذاكرة وعليه سيعيد بث كل األعمال 

التلفزيونية والسينمائية التي رسخت يف مخيلة األجيال السابقة.
ومن جهة يسمح اجلينيرك الذهبية لكل الشباب املهتمني بالسينما ومينحهم الفرصة للتعريف بأعمالهم من خالل مسابقات تنظم 

دوريا حول الفيلم القصير، أفالم الهواتف النقالة وأحسن ومضة إشهارية، وأحسن الفتة وغيرها.
كما يعطي اجلينيرك الذهبي كل مرة الكلمة للسينمائيني اجلزائريني واألجانب من مخرجني منتجني، فنانني، وكتاب سيناريو، 

وعليه سيكون مبثابة بنك معلومات للسينمائيني اجلزائريني ويف نفس الوقت دليال لكل الفاعلني يف قطاع السينما.
صارة بوعياد
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املجتمع  يف  شيء  كل  غّير   كورونا 
حيث  الدفن،  طقوس  حتى  اجلزائري 
األقارب  العزاء خالية من  بيوت  أصبحت 
انتشار  من  فاخلوف  واجليران.  واألصدقاء 
فيروس كورونا قّيد حياة اجلزائريني العامة، 
إلى  والبيوت  الشوارع  من  العزاء  ونقل 

صفحات مواقع التواصل االجتماعي. 
صفحات  يف  مشاعره  كتب  الكثير 
عائلتهم  ليخبروا  االجتماعي،  التواصل 
عزيز،  شخص  فقدوا  انهم  وأصدقاءهم 
ورسائل  التعليقات  من  عدد  مع  وتواصلوا 
مدينة  يف  وتعيش  ليديا،  تقول  التعزية. 
والدتي  رحيل  »كان  البيضاء،  الدار 
جيراننا  أو  أقاربنا  دون  من  ودفنها  صعبًا، 
تعزية  رسائل  تلقت  لكني  جدًا«.  مؤملًا 
قائلة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
التعزية  رسائل  كتبوا  اجليران  »بعض  إن 
افتراضيًا، وأنا أتفهم ذلك، الناس خائفة 

من الوباء«.
 عادات العزاء

يجتمعوا  أن  اجلزائريني  عادات   من 
اجليران  يطبخ  امليت، حيث  أهل  بيت  يف 
الكسكس  وجبة  القرية  أو  احلي  وأهالي 
يف العشاء، ويتكفلون بنقل امليت وتشييع 
أحزانها  العائلة  مع  ويتشاركون  جنازته، 

العزاء  بيوت  متتلئ  وعادة  أسبوع.  مدة 
بالزوار، ومن بينهم من ال يعرف امليت أو 
عائلته، لكنهم يشاركون ألن العزاء واجب 
االجتماعي.  التضامن  ويجسد  اجتماعي 
لكن غالبية هذه العادات لم تعد مسموحة 
من  الناس  فيه  يتخوف  زمن  يف  اليوم، 
فرض  ظل  ويف  كورونا،  فيروس  انتشار 

احلجر الصحي.
يف  طباخة  عملت  التي  سعيدة،  نانا 
املرحلة  هذه  أّن  تعتبر  وجنازات،  أعراس 
وتقول  التي عاشتها.  املراحل  من أصعب 
بسبب الوباء لم يعد أحد يرغب يف إعداد 
وجبة العشاء للعزاء، وال أحد يطرق باب 
ُنصاب،  أن  من  خائفني  أصبحنا  أحد. 
ويجب أن نحترم احلجر الصحي«. وُتتابع، 
التعازي جليراني وأقاربي عبر مواقع  »أُقدم 
أعتد  لم  لألسف،  االجتماعي.  التواصل 
عليها وأعتبرها مجرد شكليات خالية من 
أفضل من  تبقى  لكنها  احلقيقية،  املشاعر 

ال شيء«.
من  تبلغ  التي  لكرح،  سارة  تعيش 
العمر 29 سنة، وحتكي عن تفاصيل وفاة 
أحد جيرانها. تقول »سمعنا صراخ جارتنا 
ننضم  أن  نستطع  لم  زوجها،  وفاة  بسبب 
اكتفينا  اللحظات،  تلك  يف  لدعمها  إليها 

على  اعتدنا  حينا  يف  نوافذ.  من  بالنظر 
التضامن، لذلك كان صعبًا علينا االكتفاء 
مشاركتها  وعدم  نوافذ  من  إليها  بالنظر 

أحزانها«.
التواصل  مواقع  »كانت  تضيف 
لتعزية  الوحيدة  وسيلتنا  االجتماعي 
غير  ذلك  أن  وجدت  والدتي  أبنائها. 
الظروف، حيث ال  بهذه  منر  لكننا  كاف، 
حلماية  مباشرة  التعازي  بتقدمي  لنا  ُيسمح 

أنفسنا من الفيروس«.
االجتماعي  التواصل  مواقع  وحتولت 
املقيمني  للجزائريني  عزاء  صفحات  إلى 
اجلزائر  إغالق  جراء  أيضًا،  اخلارج  يف 
حدودها اجلوية والبحرية. وُدفن املهاجرين 
خالل  اإلقامة  بلد  يف  املتوفني  اجلزائريني 
جثامينهم  نقل  تعّذر  بسبب  األيام،  هذه 

إلى بالدهم.

جنازاٌت بدون َعزاء

المشاعُر اإللكترونّية هي الحلُّ 
في زمِن كورونا

التضامن في مواجهة الجائحة 
َفالحو حاِسي ْخليفة َيِهبون سكاَن الُبليدة 400 

قنطاٍر من البطاطا 
 انطلقت قافلة تضامنية هبة من قبل 
لسكان  خليفة،  حاسي  ببلدية  فالحي 

والية البليدة.
جمعية  عليها  اشرفت  التي  القافلة 
يف  متمثلة  خليفة،  بحاسي  اخلير  دنيا 
شاحنتني مقطورة من مادة البطاطس تقدر 

ب400 قنطار.
الهبات،  عديد  سبقتها  التي  الهبة 
يف  اجلزائريني  تضامن  َمامدى  تعكس 
التحدي  عربون  وتزرع  واحملن،  الشدائد 

ضد جائحة كوفيد 19.
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المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
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الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

          قذفت جائحة كورونا العالم 
بأكمله يف هاوية الاليقني ، و بدا العقل 
اإلنساني املنتشي بانتصاراته و اكتشافاته 
و بطوالته املعرفية عاجزا عن بلوغ اليقني 
و تقدمي اإلجابات التي تقلص من حجم 
هذا الرعب املعولم و تخفف من هذا الهلع 
البشرية  مفاصل  سكن  الذي  الرهيب 
يعجز  الذين  املوتى  أعداد  تقلل من  و    ،
عليهم  الصالة  و  توديعهم  عن  أحباؤهم  
و إلقاء النظرة األخيرة على الفراق األخير 
، قبل التخلص من أجسادهم املوبوءة  و 
امللعونة يف أفران النار أو حفر أعدت على 
عجل لتقبر فيها تلك اجلثث اخلطيرة على 

من تبقى من األحياء .
   فحالة الاليقني التي يعيشها االنسان 
الداهمة  اليوم ، هي اخلوف من األخطار 
احلداثة  فوعود   ، منعها  عن  العجز  و   ،
لم  املختلفة  املخاوف  االنسان من  بتحرير 
تتحقق ، حيث مازال االنسان يرزح حتت 
الفيروسات  أخطار  من  املخاوف  رحمة 
اجلبال  و  القاتلة  املخدرات  و  القاتلة 
األمراض  و  القاتلة  العائمة  اجلليدية 
-كارثة  و  القاتلة  الفيضانات  و  القاتلة 
باألمر  ليس  كاترينا  إعصار  و  تسونامي 
املؤدية  األسباب  من  غيرها  و   ، البعيد- 
إلى املوت املؤكد . مبعنى أخر فإن األخطار 
دائمة  أخطار  هي   ، اخلوف  على  الباعثة 
احلياة  يتعذر فصلها عن  أحوال مالزمة  و 
البشرية ، بل أن احلياة  بأسرها كما يقول 
هي  الزمن  هذا  يف   « باومان  زيغمونت   «
ضد  األرجح  على  خاسر  طويل  صراع 
السلبي احملتمل للمخاوف  التأثير  إمكانية 
، و ضد األخطار احلقيقية أو اخليالية التي 

تلقي يف قلوبنا الرعب »
داخل  من  اليوم  يتسرب  وما     
املستشفيات من قصص سوريالية ملرضى 
األخيرة  رغبتهم  تلبية  األطباء  من  طلبوا 
يف رؤية أقرب الناس إليهم قبل مفارقتهم 
رفض  هو  هؤالء  رد  كان  لكن  و   ، احلياة 
تلبية رغبة املريض يف الظفر برؤية أبنائه أو 
أبائه أو أحباءه ، يف ما يشبه دخول البشرية 
قول  نستحضر  يجعلنا   ، القيامية  اللحظة 
ربنا تعالى يف سورة عبس  » فإذا جاءت 
الصاخة ، يوم يفر املرء من أخيه ، و أمه 

و أبيه ، و صاحبته و بنيه ، لكل امرئ 
يومئذ شان يغنيه ».

    هاوية الاليقني التي تسكن عمق 
يف  مسبوقة  غير  اليوم  اإلنساني  الوعي 
تاريخ البشرية ، صحيح إن األوبئة ليست 
شيئا طارئا يف ماضي اإلنسانية ، و لكن 
ما مييز جائحة كورونا هي كونها وباء معولم 
، فسرعة احلركة و التنقل و غياب حواجز 
إلى  قارة  إلى أخر و من  بلد  االنتقال من 
اخلمس  القارات  الوباء ميس  أخرى جعل 
 ، الدول  عشرات  يعم  و  وجيزة  فترة  يف 
كما أن هيمنة الصورة على حياة الناس و 
حتولها إلى انطولوجيا للوجود عبر شبكات 
نقل  من  مكن  االجتماعي  التواصل 
املعمورة  مناطق  لتشمل كل  الرعب  حالة 
يف  العلمية  املعرفة  عجز  إلى  إضافة   ،
مجال األمن الوبائي على التنبؤ مبثل هذه 
الكوارث و فشلها إلى حد اليوم على األقل 
يف تفسيرها و من مت جتنبها و التحكم فيها 
اليوم  التاريخية  اللحظة  ، و هذا ما جعل 
هي حلظة الاليقني ، حيث سيطرة مالمح 
 ، وجيز جدا  وقت  كبرت يف  و  الاليقني 
و دخلت البشرية يف حرب جديدة العدو 
و  معروف  غير  و  مرئي  غير  فيروس  فيها 
يقول العلماء أنه مخادع و متستر و معطل 
املناعة ، و عندما تبدأ أعراضه  لدفاعات 
االنسان  قدرة  أنهك  قد  يكون  الظهور  يف 

على االستمرار يف احلياة .
بعد  ما   « العصر  هو  الاليقني  زمن    
الدين  ضياء   « يصفه  كما   « االعتيادي 
سردار »، و هو العصر الذي يتصف  كما 
و   ، التعقد   : هي  سمات  بثالث  يقول 
التناقض . و هذه السمات  الفوضى ، و 
مبا  مستمرة  املرحلة  تلك  تبقي  التي  هي 
يقود لغياب اليقني ، و أطياف مختلفة من 
القرار  اتخاذ  عملية  جتعل  التي   ، اجلهل 
مشكلة ، و تزيد من املخاطر التي يواجهها 
الفرد و املجتمع و كوكب األرض . و هذه 
األزمنة  »ما بعد االعتيادية  » حتتم علينا 
أن نهجر أفكار السيطرة و اإلدارة احملكمة 
، و أن نراجع مفاهيم مت االحتفاء بها سلفا 
، مثل التقدم و التحديث و الكفاءة ، و 
الطريق الذي نسلكه اليوم يجب إن نتحلى 
فيه بالتواضع و البساطة و احملاسبة ، و هي 

و  اليقني  عدم  مع  للتعايش  الزمة  شروط 
تعقد احلياة و جهلنا . و علينا كما يقول 
بعد  ما  أزمنة  من  نخرج  لن  أننا  نعلم  أن 
من  جديدة  مرحلة  ندخل  و  االعتيادي 
و طيف  أخالقية  ببوصلة  إال   « العادية   «
متنوع من اخليال نستمده من النوع الثري 

للثقافات اإلنسانية »
  و لعل املفارقة الكبرى التي تستوقف 
ما  هو  اليوم  اإلنساني  الشرط  يف  املتأمل 
بنيوية  أزمات  من  التقدم  عنه  يكشف 
و  باإلنسان  تعصف  تكاد    ، وجودية   و 
الكوكب ،  فإلى جانب األوبئة الفيروسية 
فيروس  و  الطيور  انفلوانزا  القاتلة من مثل 
والكوارث   ، اخلبيثة  اجلمرة  و   ، سارس 
البيئية من مثل ارتفاع درجة احلرارة فوق 
هذا الكوكب  ، و ذوبان الكثل اجلليدية 
للكرة  اجلنوبي  و  الشمالي  القطبني  يف 
اجلانب  إلى   ، األزون  ثقب  و  األرضية 
النووية  التجارب  و  الكيمياوية  األسلحة 
، إضافة احلروب و اإلرهاب و املجاعات 
السياسية  و  الثقافية  األزمات  و  الفقر  و 
عودة  و  املتطرف  اليمني  صعود  مثل  من 
و   ، العنصري  التمييز  و  القومية  النعرات 
بان  يشي  هذا  ...كل  القاتلة  الهويات 
ازماتية  خاصية  جوهره  يف  يحمل  التقدم 
موران  ادغار   « يقول  كما  اليوم  فاألزمة   ،
؟  العالم  يسير  أين  إلى   «  : كتابه  يف   «
مجتمعاتنا  وجود  منط  هي  أصبحت   «
نفسه  يف  يحمل  التقدم  كون  فكرة  و   ،
املغير  تطوره  ثنايا  ففي   : أزماتية  خاصية 
و املتسارع ينطوي تقدم األمم على عمليات 
و   ، اقتصادي  فساد  و   ، البنيات  فك 
اجتماعي ، وثقايف ، : فالتقدم ال يحدث 
فوق أساس ثقايف حضاري و مجتمعي : 
التقدم غير منفصل عن عملية حتطيم  إن 
املجرى  هذا  و   . األساس  لهذا  تغيير  و 
النظام هو  املنشئ للفساد ، و إعادة بعث 
خاصية هذا البعد االزماتي . و هكذا يبدو 
أن أزمة احلضارة ، فيما يخص املجتمعات 
الغربية ، و أزمة الثقافة ، و أزمة القيم ، و 
أزمة العائلة ، و أزمة الدولة ... الخ هي 
جوانب متعددة لكيان مجتمعاتنا ، الذي 
مجتمعات  هي  و   ، مأزوما  كيانا  يبدو 
مجتمعات  لكنها   ، األزمة  هذا  تهددها 

تتغذى منها » .
و  التفاؤل  عن  تعبير  يعد  لم  فالتقدم 
األمل بتحقيق السعادة الدائمة للجميع ، 
بل حتولت فكرة التقدم إلى واقع خطير و 
و  دائم  تهديد  إلى  ترمز  و صارت   ، مرير 
بالراحة  الشعور  على  يبعث  ال  و  حتمي 
بالكوارث و اجلوائح  الطمأنينة بل ينذر  و 
، و األحالم الكبرى و اآلمال العريضة و 
تنقلب  قد  التقدم  بها  يبشر  التي  اجلميلة 
و   ، كوابيس  و  رعب  إلى  حلظة  أي  يف 
العالم  الوجودي ، الن  فقدان لالطمئنان 
اليوم أصبح مبهما و املستقبل بدوره أصبح 
البشرية يف  دخلت  و   ، غامضا  و  مرتبكا 
عصر جديد غير اعتيادي مالمحه الكبرى 
هي فائض من اخلوف و فائض من املخاطر 
، و هذا ما جعل األزمة تبدو لنا كما يقول 
» ادغار موران  » ليس حدثا عارضا داخل 
مجتمعاتنا ، و إمنا منط وجود مجتمعاتنا . 
إلى  األزمة   هذه  تتحول  عندما  و    
و  النشاط  توقف  و  احلياة  تعطل  كارثة 
تدخل البشرية إلى البيت و ال يبقى أمام 
املنزلي ، كما  الناس من ملجأ إال احلجر 
هو احلال اليوم مع فيروس كورونا املستجد 
عند  ليس  بالاليقني  الشعور  يتعاظم   ،
عامة الناس فقط و إمنا أيضا عند أصحاب 
 ، علماء   و  أطباء  و  من سياسيني  القرار 
اإلجابة  ميلك  اليوم  البشر  من  واحد  فال 
الوباء  هذا  تراجع  عن  الكافية  و  الشافية 
أو  مصل  إلى  العلماء  يتوصل  متى  أو   ،
لقاح لوقف انتشار هذا الفيروس اخلطير ، 
فالعالم اليوم يعيش حالة من الاليقني غير 
مسبوقة يف تاريخه ، ففي أخطر احلروب و 
قرار وقف اخلطر  بالناس ظل  فتكا  أكثرها 
بيد االنسان  عكس ما هو حاصل اليوم .
مستقبل  حول  السؤال  يعود        
هذا  على  احلياة  و  العالم  و  البشرية 
زمن  يف  خاصة  الصدارة  إلى  الكوكب 
األزمات و الكوارث و األخطار التي تضع 
أو  قوسني  قاب  الكوكب  هذا  فوق  احلياة 
يترافق  و   ، التدمير  و  التحطيم  من  أدنى 
ذلك أيضا مع إعادة طرح أسئلة النهايات و 
أسئلة املخاطرة و أسئلة األزمات و السبب 
إلى  فيه  نفتقر  زمن  يف  أننا  ذلك  كل  يف 

اليقني و األمن و األمان .
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كثيرا ما كانت احلروُب 
اإلعالمّيِة مقدمًة حلروٍب 
سياسّية أو ظاًل لها؛ فليَس 
هناك دخاٌن بال ناِر، هكذا 
جارُب املتراكمُة  متنا التَّ علَّ

يف حياِة األشخاِص ومسيرِة 
ول.  الدَّ

  يف اجلزائِر ظلُّ الصراع من 
أجل امَلعلومِة مبثابة صراِع 

وجوٍد بني الّسلطِة والفاعلنَي 
ياسيني؛ بْل شّكَل وجها  السِّ

من وجوِه الّصراع على احُلكم. 
ومع االنفتاِح الّسياسي 

عددي ووصوِل ُمختلف  التَّ
األحزاِب إلى مؤّسسات الّدولة 

وبعُضهم إلى مراكِز صناعة 
القرار، بدأ احتكاُر املعلومِة 

من قبل الّسلطة ومؤّسساِتها 
د وسائِل  يتقّلُص، ومع تعدُّ
اإلعالم واختالِف َمشارِبها 
لم تعْد املعلومُة ِحكرا على 
مؤّسساِت الّدولة وأجهزِتها 

البيروقراطّية َثقيلِة 
احلركة. فالحظنا كيَف كانت 

سريبات من هنا وهناك  التَّ
داخَل احُلكومة الواحدِة، 
والحظنا خالَل السنواِت 

املاضيِة كيف جرى تهميُش 
لفزيون الُعمومّي ووكالِة  التِّ
األنباِء الّرسمية يف جنوٍح 

واضٍح يخدُم مصالَح ُمؤّسساٍت 
إعالمية تابعٍة لألجنَحة 

امُلتناِحرة على احُلكم واملال 
فوذ. لكّن، هذا لم يُعد  والنُّ

لطات  كافًيا يف ظِل جلوِء السُّ
إلى تطبيِق قواعِد الّنشر على 
قليدي؛ فاصبحت  اإلعالِم التَّ

وسائُط االّتصاِل احَلِديثة، 
ومنها وسائُل الّتواصِل 

االجتَماعي- َمنبرا ِخصبا 
عاية وَتصفيِة احلساباِت  للدِّ

ياسية، سيما وأّنها ال  السِّ
َتتطّلُب إمكاَنٍات وال َضوابَط؛ 

فبإمكاِن صفحٍة فيسبوكّية أو 
قناٍة على اليوتوب خلُط أوراق 
الّسلطات وزرِع الّشِك والَبلبلِة 

لدى امُلواطنني.
وما األخباُر التي َتداولتها 

مواقُع إلكترونّية وصفحاٌت 
فيسبوكية جول جملٍة من 
االعتقاالِت يف ُصفوِف كباِر 

باط يف اجلزائر إال َدلياًل  الضُّ
على استخداِم امَلعلومة - ولو 
كانت يف شكِل إشاعٍة - لشنِّ 

حرب سياسية أو تصفيِة 
حسابات، ُخالصُتها يف 

هاية زعزعُة استقراَر  النِّ
اجليِش الوطني الّشعبي، 

رغَم أّن املؤسسَة العسكرّيَة 
يف اجلزائر تبَقى من أكثِر 

امُلؤّسسات انفتاًحا وَتواُصال 
مع املواطنني والرأيَّ العاَم؛ 
غييِر التي مّسْت  فحركُة التَّ
قت   األجهزَة األمنّيَة ُسوِّ

بالّصوت والُصورة ِعالوًة على 
َبياناٍت َمكتوبة، ِداللُة على 
انفتاٍح - ولو جزئٍّ - ملؤّسسِة 

تتِسُم بخصوصياٍت، ككِل 
امُلؤّسسات امُلماثلة دوليا. 

هذه املعطياُت جتعلني - مرة 
ُد َمطَلِبي بإعادِة  أخرى - ُأجدِّ
الّنظر يف منظومة االتصاِل 

الَوطنية، مبا ُيعيد امِلصداقّيَة 
، ويخلُق فرًزا  للعمِل اإلعالميِّ

قيِط. بني اخلبِر واخَلبِر اللَّ

إحصاُء 894 ُمتعافًيا و خضوع 4076 مصابا للعالج بالكلوروكني 

ل 3 وفيات بـ »كوفيد – 19« خالل الـ 24 ساعة األخيرة الجزائر تسجِّ
رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة 
فورار،  جمال  الدكتور  اجلزائر، 
بفيروس  جديدة  إصابة   116 تسجيل 
إلى  احلاالت   العدد  ليرتفع  »كورونا« 
والية   47 عبر  موزعة   ، إصابًة   2534
تأكيدها  مت  حالة   1497 بينها  من 
حالة   2579 و  أر(  سي  )بي  بتقنية 
األشعة  حتليل  حسب  محتملة 

بالسكانير.
ندوته  يف  فورار  جمال  وكشف 
السبت،  اليومية،أمس  الصحفية 
جديدة   وفاة  حاالت   3 تسجيل  عن 

العدد  ليرتفع  األخيرة،  ساعة  الــ24  خالل 
اإلجمالي لضحايا الوباء باجلزائر إلى 367 
حالة وفاة. و امللفت لالنتباه أنه مت تسجيل 
 3 بتسجيل  الوفيات  عدد  يف  معتبر  تراجع 
املاضية،  األسابيع  مع  مقارنة  فقط  وفيات 
األول  أمس  وفاة  صفر  تسجيل  مت  فيما 

اجلمعة.
عدد  أن  إلى  للجنة  الرسمي  الناطق  وأشار 
 894 بلغ  للشفاء  متاثلت  التي  احلاالت 
ساعة   24 الت  خالل  حالة   48 بزيادة 
املنقضية، بينما خضع للعالج بالبروتوكول 

اجلديد-الكلوروكني- 4076 شخصا.
عّمــــار قـــردود

أمر صبيحة أمس والي والية قسنطينة، بتعيني مقاولة جديدة وذات 
كفاءة عالية من أجل استكمال ترميم اجلامع االخضر املتواجد على 
االعتبار  إعادة  إطار  يف  وذلك  الوالية،  وسط  اجلزارين  حي  مستوى 
لكل ما يتعلق بالشيخ العالمة عبد احلميد ابن باديس, بعد زيارة قام 
بها الوالي قادته الى مسجد سيدي خلضر املعروف باجلامع األخضر 
بحي اجلزارين و ملحقاته من اجلمعية اخليرية للتربية و التعليم-

املدرسة- باملدينة القدمية .
وعاين الوالي مشروع ترميم املسجد املتوقف بحضور مكتب الدراسات 
و  املشروع  مراحل  على  قرب  عن  االطالع  بعد  و  االجناز  مقاولة  و 
حالته. أكد على مؤسسة االجناز ضرورة إمتام أشغال السقف حلماية 

املعلم كمرحلة أولية و أمر بتحضير دفتر شروط جديد 
لتعيني مقاولة اجناز كفؤة تتولى إمتام أشغال الترميم 
الوالي  توقف  كما   . اجلمهورية  رئيس  لقرار  تنفيذا 
املتواجد بنهج عبد اهلل  باديس  ابن  الشيخ  عند منزل 
باي بحي السويقة، حيث وجه تعليمات ملدير الثقافة 
املنزل لتقدمي  من أجل إعداد تقرير مفصل عن حالة 
طلب للجهات الوصية من اجل رفع التجميد عن عملية 
عاصمة  قسنطينة  فعاليات  ضمن  املدرجة  الترميم 

الثقافة العربية.                                      خديجة بن دالي

دعا املواطنني للتجّند واحترام قواعد احلجر الصحي.. بن بوزيد: 

حية  األزمُة ستدفُعنا إلى إعادِة النَّظر في الَمنظومِة الصِّ
 أكد وزير الصحة و السكان و اصالح املستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، خالل زيارة 
عمل و تفقد لوالي ة تيزي وزو أن حاالت االصابة لم تستقر بعد و هو ما يستدعي جتنيد 
تزيد  التي  التجمعات  خاصة  وتفادي  الصحي  احلجر  لقواعد  واحترامهم  املواطنني  جميع 
الوضع »سوء« و بالرغم من الوسائل املالية والطبية التي وضعتها الدولة قال الوزير بن بوزيد 
أن اجلزائر ال تستطيع املواجهة والتصدي الى هذا الوباء الذي مس العديد من الدول املتقدمة 
من  الكبير  بالعدد  التكفل  و بخصوص  العمومية  السلطات  بتوصيات  املجتمع  »يلتزم  لم  إذا 

املرضى يف حالة ارتفاع اإلصابات.
باستثناء  األخرى  النشاطات  جمدت  املستشفيات  كل  أن  القطاع  عن  األول  املسؤول   وأكد 
أي  منهم  تخلوا  لم  الذين  املرضى  الستقبال  مصاحلها  كل  مهيئة  واجلراحة  الوالدة  أقسام 
والية. كما اعتبر املتحدث أن احلاجز الوحيد والفعال للتصدي لهذا الوباء القاتل يتمثل يف 
االستجابة التامة للمواطن لتوجيهات وزارة الصحة. كما أشار الى اخلطة التي تبنتها الوزارة 
التي  وتلك  املشخصة  احلاالت  وعدد  املستشفيات  بني  فيما  األسرة  عدد  تسيير  مجال  يف 
تخضع للعالج الى جانب تنظيم مسار املريض وكشف من جهة أخرى بأن األزمة الصحية التي 
متر بها البالد وعلى غرار بقية دول العالم »ستدفع بالسلطات العمومية الى إعادة النظر يف 

املنظومة الصحية.
لدى  مرضية  نتائج  اآلن  حتى  أعطت  التي  بالكلوروكني  العالج  على فعالية  بوزيد  بن  وأكد 
املرضى الذين خضعوا لهذا العالج باملؤسسات االستشفائية.                                             احمد - آليان

بلسان ريــاض هــــويلي

املنزلي  الصحي  احلجر  متديد  أمس،  تقرر، 
يف  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  املفروض 

اجلزائر 10 أيام أخرى.

سيتم  أنه  أمس،  األولى،  الوزارة  بيان  وأوضح 
االحترازية  التدابير  جميع  على  اإلبقاء 
الصحي،  احلجر  رافقت  التي  والوقائية، 
اجلاري،  أفريل  الـ29  غاية  إلى  حالها  على 
 24 الكلي  الصحي  احلجر  سيظل  حني  يف 
لوالية  بالنسبة  ساعة،   24 على  ساعة 
صباًحا   7:00 غاية  إلى   15:00 ومن  البليدة، 
عني  للعاصمة،  بالنسبة،  املوالي  اليوم  من 
الدفلى، سطيف، تيزي وزو، بجاية، تلمسان، 
املدية تيبازة ووهران، فيما تبقى الـ38 والية 
إلى  مساًء   19:00 من  احلجر  حتت  الباقية 

7:00 صباًحا.
نهاية  تكون  أن  املرتقب  من  كان  بعدما  هذا 
احلجر الصحي على مختلف واليات البالد، 

يوم الـ19 من شهر أفريل احلالي.
خالد دحماني 

فيما أمر جراد ببعث نشاط القطاع االقتصادي

حي إلى الـ 29 من أفريل الجاِري  تمديُد الحجِر الصِّ

تنفيذا لتعليمات رئيس اجلمهورية 

تعييـــُن مقاولـــٍة جديـــَدة لترمــيِم الجامــِع األخَضــر بقسنطينـة 

كان أمينا عاما لوزارة املالية

ي أســــرَة  الوزيـــُر األّول يعـــزِّ
الفقيـــِد  بوطبــــة  ميلــــود 

 
الفقيد  أسرة  إلى  تعزية  برسالة  جراد  العزيز  عبد  أمس،  األول،  الوزير   بعث 
املنية بعد مرض عضال,  الذي وافته  املالية,  العام لوزارة  بوطبة ميلود، األمني 

معبرا فيها عن »أخلص عبارات العزاء« و«أصدق املواساة«.
وعميق  األسى  ببالغ  تلقيت  »لقد  قوله:  األول  للوزير  التعزية  رسالة  يف  وجاء 
التأثر نبأ الفاجعة األليمة التي أصابتكم إثر وفاة املغفور له بإذن اهلل, السيد 
ميلود بوطبة, رحمه اهلل وطيب ثراه, الذي كان يشغل وظيفة أمني عام لوزارة 

املالية«.
الفقيد  ذوي  كل  وإلى  إليكم  »أتقدم  األليمة  املناسبة  بهذه  أنه  جراد  وأضاف 
يتغمد  أن  القدير  العلي  املولى  داعيًا  املواساة,  وأصدق  العزاء  عبارات  بأخلص 
أسأله  كما  جنانه.  فسيح  ويسكنه  وغفرانه  رحمته  بواسع  الطاهرة  روحه 
سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان ويجازيكم عنه خير 
الثواب، إنه السميع املجيب. إنا هلل وإنا إليه راجعون«.                                        )و.أ.ج(

َحرُب المعُلومة..
يــاَسة! ِظّل السِّ

حفي شايبي العياشي ينتقل  الصُّ
 إلى رحمة اهلل

تويف، أمس، الصحفي 
عبد احلميد شايبي 

العياشي إثر سكتة 
قلبية. ومارس 

الفقيد الصحافة 
منذ سبعينات 
القرن املاضي، 

وكان قياديا بارزا 
باألمانة التنفيذية 

الحتاد الصحفيني 
اجلزائريني، حيث شغل منصب أمني عام مساعد مكلفا 

بالتنظيم.
وانتخب العياشي شايبي نائبا يف املجلس الشعبي 
الوطني خالل العهدة الثالثة من 1987 إلى 1992.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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