
َط لها  َط لها األوبئة. . كوارٌث وال ُمخطَّ األوبئة. . كوارٌث وال ُمخطَّ
عبد الكرمي شلغوم: صندوُق امَلخاِطر تطبعُه الكثيُر من الّشبهات

بن عطاء اهلل: اجلزائُر َفّوتت االنخراَط يف ُمخّطط الّتصدي للكوارث
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ي رجاَل األعمال كورونا ُيربك الَمسؤولين ويكشُف جمعيات وُيعرِّ
يف خضم أزمة انتشار فيروس كورونا باجلزائر، ومع تطبيق وتفعيل اإلجراءات الرئاسية، تشهد والية جيجل وعلى غرار باقي الواليات التطبيق الفعلي لهاته 
اإلجراءات من قبل السلطات احمللية؛ األمر الذي أخلط على املسؤولني احملليني األوراق. ويف الوقت الذي تنصلت فيه اجلمعيات اخليرية والفاعلة عن مهامها ما 

زال رجال األعمال بجيجل احلاضر الغائب!

04

حّية اجَلزائر تفتِقُد حالًيا القدرَة على مجابهِة األزمات الصِّ

قراراٌت َصارمة وإمكاناٌت محدوَدة. . األمياُر يف َحيرة!

02
الوادي

شوارٌع فاِرغـة وأسواٌق 
موصـَدة.. وَخـوف!

06
بجاية

ميد والفرينة  بيُع السَّ
من الَمصنـِع مباشرًة

09
أدرار 

يـخ موالي الحـاج  الشَّ
ـــــن قـــراَر  ًيثمِّ
غلــِق الَمساجــد 

إدارُة األزمـاِت فـي الَجزائــر 
بيتن أسلوب َتجاهـل األزمــة.. 

وواقـع تجاهــل المعرفــة!

د. حسينة بوشيـــخ 	15

لطامَلا كانِت األزماُت هاجًسا ُمقلقا 
للّدوِل، سواٌء ُصّنَفت أمنّيًة أو 

اقتصاِدّية أو ِصحّيًة، ولذلَك فإّن 
امُلجتمعات احَلديثَة تسعى دائًما إلى 

إيجاِد ُحلوٍل ملختلِف األزَمات التي تقُع 
ِفيها، باالعِتماد على امَلعرفة وامَلعلوماِت 
ليم. وُهنا، يتحّوُل  والَوعّي والَقراِر السَّ
الّتنظيُر الِفكرُي والبحوُث األكادميّيُة 
إلى خّزاٍن لتلك امَلعرفِة وليَس مجّرَد 

ترٍف فكرّي يشغُل يومياِت اجلامعات أو 
مراكز الُبحوث. 

16
عدُد اإلصاباِت الُمؤّكدة 

بلَغ 264 و19 حالَة وفاٍة 
بالفيــــروس

34 إصابـًة جِديـدًة 
بـ كورونا وتسجيُل 

َحالتــْي وفــاة
كشف بيان صادر عن وزارة الصحة 

والسكان وإصالح املستشفيات، أمس 
الثالثاء، عن تسجيل 34 حالة إصابة 

جديدة بفيروس كورونا مؤكدة؛ 
ليرتفع عدد املصابني إلى 264 شخصا. 

فيما مت تسجيل حالتي وفاة ليرتفع 
عدد الوفيات إلى 19 حالة. ويتعلق 

األمر بشخص يبلغ من العمر 72 سنة 
ينحدر من تيزي وزو،  انتقلت العدوى 
إليه من ابنته املغتربة التي كانت يف 

زيارة عائلية باجلزائر. والضحية 
الثانية هو شخص مغترب يبلغ من 
العمر 75 سنة ينحدر من بومرداس.
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عّمـــــار  قــــردود
وكشف بقاط بركاني، يوم أمس يف تصريح 
لإلذاعة الوطنية، أنه ُشرع يف جتريب الدواء 
مستشفى  يف  اخلطيرة  احلاالت  بعض  مع 
النتائج  وننتظر  ة  العاصم،  باجلزائر  القطار 
يف  الوضع  تطورات  متابعة  إلى  باإلضافة 
هذا  على  اعتمدت  التي  والصني  أوروبا 

العالجي. البروتوكول 
استعمال  أن  األطباء  عمادة  رئيس  وذكر 
أعطى  فرنسا  يف  كلوروكني«  »هيدروكسي 
حاالت  يف  الشفاء  من  ونوعا  نتائجه 
سارية  والبحوث  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
يف أوروبا، وهو مبدئًيا يقلل من وجود عدد 
اجلسد  ملناعة  أسبقية  ويعطي  الفيروسات 
والقضاء  الفيروس  على  التغلب  أجل  من 

عليه.
أن  بركاني  بقاط  ذكر  أخرى،  جهة  من 
ونصح  استراتيجي  مخزون  لديها  اجلزائر 
الدواء  عن  البحث  بعدم  اجلزائريني 
يف  للعالج  مينح  كونه  الصيدليات  يف 
وبأوامر  الطبية  الرقابة  حتت  املستشفيات 

املختصني. من 

العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  دعا 
الباحثني  األساتذة  شيتور،  الدين  شمس 
واالستشفائيني  الدائمني  والباحثني 
قصد  الكثيفة  للمشاركة  والطلبة  اجلامعيني 
يف  احلالية  اجلامعية  السنة  استمرار  ضمان 

الظروف. أحسن 
إلى  أمس  وجهها  رسالة  يف  الوزير،  وقال 
غرار  وعلى  اجلزائر  إن  اجلامعية،  األسرة 
صعبة  مبرحلة  متر  العالم  دول  من  العديد 
التي  العاملية،  اجلائحة  تفشي  إلى  نظرا 
مرض  مسببا  »كورونا«  فيروس  يسببها 

»كوفيد19-«.

األولى  الغاية  يقول:«إن  املتحدث  وتابع 
واألساسية تكمن يف مواصلة توفير الدروس 
متكينهم  قصد  األنترنت،  طريق  عن  للطلبة 
والكفاءات  املعريف  املستوى  اكتساب  من 
اجلامعية،  السنة  بإحراز  لهم  تسمح  التي 
داعيا  االمتحانات،  يف  النجاح  بعد 
الدعامات  وضع  عملية  إلى  لالنضمام 

اخلط«. على  البيداغوجية 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وذكر 
لصياغة  مؤهلون  وحدهم  األساتذة  أن 
مضامني الدروس لوضعها على اخلط لفائدة 
من  اكتسابها  مستوى  ولتقييم  الطلبة، 

جميعا  جهودنا  تضافر  أن  مشدًدا  طرفهم، 
السنة  هذه  إلجناح  األمثل  السبيل  هو 

اجلامعية.
نداءه  الوزير  جدد  رسالته،  ختام  ويف 
وأكد  القّيم،  هذه  حول  جميعا  للتجّند 
والباحثني  األساتذة  مبساعدة  سيسهر  أنه 
والتشاور  احلوار  إطار  يف  والطلبة،  والعمال 
وطنية  سياسة  تنفيذ  على  الدائمني، 
بحزم  تّتجه  جزائرية  جامعة  بإبراز  كفيلة 
ملقّوماتها  تتنّكر  أن  دون  املستقبل،  نحو 

األصيلة.
عّمـــار قـــردود

أصدرته  بيان  يف  العدل،  وزارة  أعلنت   `
أّي  تسجيل  يتم  لم  أنه  الثالثاء،  أمس 
على  »كورونا«  بفيروس  إصابة  حالة 
عبر  العقابية،  املؤسسات  جميع  »مستوى 
كامل التراب الوطني عكس ما مت تداوله يف 
بفضل  وذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
حالة  واستمرار  املتخذة  االستباقية  التدابير 
عمال  العدوى  هذه  إزاء  القصوى  اليقظة 

اجلمهورية«. رئيس  السيد  بتوجيهات 
وذكر بيان الوزارة أنه »مت اتخاذ مجموعة من 
إلى  الفيروس  انتقال  ملنع  الوقائية  التدابير 
اكتشاف  منذ  وهذا  العقابية،  املؤسسات 

منع  طريق  عن  باجلزائر،  األولى  احلاالت 
أي اتصال قد يتسبب يف نقل العدوى إلى 

احملبوسني«.
»تعليق  اخلصوص  على  التدابير  وتتضمن 
مؤقتًا،  أهاليهم  طرف  من  احملبوسني  زيارة 
يوًما  عشر  أربعة  ملدة  اجلدد  احملبوسني  عزل 
احملبوسني  باقي  عن  معزولة  قاعات  يف 
الطبي،  والفحص  للمتابعة  وإخضاعهم 
احملبوسني  استخراج  عمليات  توقيف 
قضاة  طرف  من  العقابية  املؤسسات  من 
ومنع  القصوى،  للضرورة  إال  التحقيق 
منع  باحملامني،  املباشر  احملبوسني  اتصال 

املؤسسات  خارج  من  مأكوالت  أي  إدخال 
الصيدلية  من  اقتناء  إلى  باإلضافة  العقابية 
احلماية  وسائل  للمستشفيات  املركزية 

جراحية(.  قفازات  )كمامات،  الطبية 
خلية  تشكيل  عن  العدل  وزارة  وكشفت 
قضائي  مجلس  كل  مستوى  على  أزمة 
وتضم  املختص،  العام  النائب  يترأسها 
كاًل من مدراء املؤسسات العقابية واألطباء 
األوضاع  لتقييم  دوريًا  جتتمع  العامون، 
الصحية  املصالح  مع  بالتنسيق  وتقوم 

املختصة.
عّمــــار قـــردود

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  استقبل 
اخلبراء  جلنة  رئيس  الثالثاء،  أمس  تبون، 
مراجعة  مقترحات  بصياغة  املكلفة 
به  أفاد  ما  حسب  لعرابة،  محمد  الدستور 

اجلمهورية. لرئاسة  بيان 
التمهيدي  املشروع  اجلمهورية  رئيس  وتسلم 
إطار  يف  اللجنة  اقترحتها  التي  للتعديالت 

تكليفها  رسالة  يف  الواردة  السبعة  احملاور 
اجلمهورية،  رئيس  وشكر  املرحلة.  بهذه 
اجلهود  كل  على  اللجنة  أعضاء  باملناسبة، 
اإلرادة  لترجمة  شهرين  طوال  بذلوها  التي 
يف التغيير اجلذري يف مواد دستورية تشكل 
بعد  اجلديدة،  اجلمهورية  بناء  يف  أساسا 

عليها. الشعب  مصادقة 

يف  البالد  بها  متر  التي  الظروف  إلى  ونظًرا 
ظل انتشار وباء »كورونا«، فقد تأجل توزيع 
الوطنية  الشخصيات  على  الوثيقة  هذه 
ومنظمات  السياسية  األحزاب  وقيادات 
اإلعالم  ووسائل  والنقابات  املدني  املجتمع 

إلى حني حتسن هذه الظروف.
عّمـــار قـــردود

من  جملة  اجلزائري  األحمر  الهالل  اتخذ 
باجلزائر،  الوضع  تطور  مع  متاشيا  التدابير 

فيروس كورونا. انتشار  جراء 
بني  من  أنه  أمس،  )و.أ.ج(،  وأوضحت 
املتطوعني  تعبئة  املتخذة،  اإلجراءات  هذه 
خالل  من  الوطني،  التراب  كافة  عبر 
والتقييم. ومت  للمتابعة  تشكيل خاليا يقظة 
اعتماد خطوات عملياتية تشمل نسخ ونشر 
فرق  وإطالق  ملصقة،   100000 من  أكثر 
تطهير تعمل على تطهير املؤسسات واملرافق 

السكانية. التجمعات  وأماكن  العمومية 
من  أزيد  توزيع  مت  ذاته،   البيان  وحسب 
الوطني.  التراب  عبر  تطهير  جهاز   600
 5000 من  أكثر  العملية  هذه  واستهدفت 
عائلة معوزة عبر التراب الوطني زودت مبواد 
 200000 من  أكثر  توزيع  مت  كما  التطهير. 

قفاز.
من  اجلزائري،  األحمر  الهالل  وتوجه 

إلى  إستراتيجية،  عمل  خطة  خالل 
صناعة  إلى  اخلياطة  لتعليم  ورشتني  حتويل 

املعتمدة. الطبية  للمعايير  وفقا  الكمامات 
واليتي  من  بكل  الورشتني  هاتني  وتوجد 
الفترة  خالل  مت  حيث  وقسنطينة،  املدية 
اجلاري  مارس   23 إلى   19 من  املمتدة 
واستفاد  كمامة.   12000 يقارب  ما  توزيع 
املصالح  مختلف  الكمامات  هذه  من 

واجلمعيات. االستشفائية  واملؤسسات 
األحمر  الهالل  أن  إلى  ذاته  البيان  وأشار 
مبطار  العالقني  اجلزائريني  يرافق  اجلزائري 
األحمر  الهالل  من خالل  بتركيا  اسطنبول 
اجلزائري  نظيره  من  وبطلب  الذي  التركي، 
العالقني،  اجلزائريني  استجاب الحتياجات 
وجبات  وتقدمي  الصحية  املرافقة  خالل  من 

غذائية.
رحمة عمار 

رشيد  شويخ 
الوطن«  »أخبار  قادت  جولة  ففي 
ملدينة الوادي،  وقفنا على االستجابة 
احلجر  لدعوات  للمواطنني  الكبيرة 
املنزلي، إذ بدأ الشارع الرئيس للمدينة 
احلركة  شلت  وقد  خميستي  محمد 
به متاما فالغالبية العظمى من احملالت 
وحركة  موصدها،  أبوابها  التجارية 
املركبات ضئيلة جدا وعلى غير العادة 

قلما متر سيارتان وراء بعضهما.
خاصة  جدا  نادرة  فهي  املارة،  حركة  أما 
سوق   ،35 الـ  املقاطعة  عن  ابتعدنا  ما  إذا 
األعشاش بدوره بدأ على غير العادة موصدا 
باعة  باستثناء  التجارية،  احلركة  أمام  متاما 
واجلزارين  الغذائية  واملواد  والفواكه  اخلضر 
التي  التجارية  احملالت  باقي  إغالق  ومت  ـ 
أحد  وكشف  هذا،  أخرى.  أنشطة  متارس 
أن  الوطن«  »أخبار  لـ  والفواكه  اخلضر  باعة 
فعدد  منعدمة،  تكون  تكاد  البيع  حركة 
عددهم  يتجاوز  وال  جدا  قليل  املتسوقني 
إلى  ذلك  محدثنا  وأوعز  اليد،  أصابع  عدد 
احتياطاتها  أخذت  قد  الناس  غالبية  أن 
من  كبيرة  كميات  بإقتناء  وقامت  أيام  قبل 

اخلضر.
املتسوقني  عدد  قلة  أن  املتحدث  وأضاف 
والفواكه،  اخلضر  أسعار  تراجع  إلى  أدت 
فسعر البطاطا لم يتجاوز40 دينارا والطماطم 
بيعت بـ 60 دج.  أما البصل فسعره تراوح 
اجللبانة  25دج  اجلزر  دج،    90 70و  بني 
والفواكه،  اخلضر  سوق  وبعد  دج.   70
دبي  وسوق  املركزي  السوق  نحو  توجهنا 
بعض  من  إال  التجار  من  خاليا  كان  الذي 

للبيع بل  التي كانت مفتوحة ليس  احملالت 
صرح  حيث  اإلصالحات،  ببعض  للقيام 
سانحة  الفرصة  وجد  بأنه  هؤالء  أحد 
محله  مستوى  على  األشغال  ببعض  للقيام 
باعة  من  السوق  يخُل  لم  كما  التجاري، 
البيع  حركة  كانت  الذين  والفواكه  اخلضر 
للسوق  فالداخل  مشلولة،  شبه  عندهم 
والفواكه،   اخلضر  باعة  كل  أعني  تترصده 
ما يبني قلة عدد املتسوقني حسب أحدهم، 
لم  صباحا   7 الساعة  ومنذ  إنه  قال  الذي 
 100 السوق  دخلوا  الذين  عدد  يتجاوز 
4 ساعات كاملة من العمل.  شخص بعد 
على  سيرا  ليبيا  سوق  نحو  بعدها  لنتجه 
يف  منعدمة  الطاكسي  فسيارات  األقدام، 
و  السبت،  يوم  منذ  املدينة  وأحياء  شوارع 
على طول املسافة بني سوق دبي وسوق ليبيا 
املتخصصة  احملالت  عشرات  وجود  ورغم 
والهواتف  الكهرومنزلية  املعدات  يف  أغلبها 
النقالة وقطع الغيار، فقد كانت كلها مغلقة 
أمام املستهلكني الذين- بدورهم - لم يكن 
ثالث  ال  أثنان  زبونان  باستثناء  أثر،   لهم 
يف  املوجودة  املخبزة  أمام  يقفان  كانا  لهما 
حول  األشخاص  وبعض  املالح،   منطقة 
كراسي  وضعت  والذي  البريد  مكتب 
املتر  عن  تقل  ال  مسافات  على  متباعدة 
خاليا  ليبيا  سوق  كان  وآخر.  كرسي  بني 
الباب  أن  حتى  مشتٍر  أو  بائع  أي  من  متاما 
الرئيس مت إغالقه، ومت وضع عدد من رجال 
ولم  جتارية،  حركة  أي  ملنع  حوله  األمن 
والفواكه  اخلضر  سوق  إال  ذلك  من  يستثَن 
احلركة  فيه  تدب  الذي  وبالتجزئة  باجلملة 

والفواكه.  للخضر  وفرة  مع  ببطيء 

ُع على املستشفيات فقط..  بقاط بركاني:  يوزَّ

ا فـي تجربِة »كلوروكين«  شرعنـَ
فـي مستشفـــى »القّطــــار« 

تأجيُل توزيِع الوثيَقة نظرا إلى الظرف الذي تشهده البالد
الرئيـــس تبــون يتســـلَّم المشــــروَع الّتمهيـــدَي لتعديــــِل الّدستـــــور

قال بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية إن البروتوكول العالجي الذي كشف عنه وزير الصحة يتمثل 
يف دواء »هيدروكسي كلوروكني« وهو مخصص لعالج املالريا وهو ينتج يف اجلزائر بالتعاون مع شركة 

أجنبية، وُيستعمل أيضا يف عالج بعض أعراض مرض املفاصل.

استجابة واسعة لدعوة احلجر املنزلي

شوارٌع فاِرغة وأسواٌق موصدٌة أبواُبها.. 
َخوف  بالـــــــوادي!

نَظم حمالٍت تضامنية للحّد من تفشي جائحة كورونا 

الهــالُل األحَمــر يرافـــِق الَجزائرّييــِن
 الَعالقيــــَن بمطـــار ُتركيــــــــا 

قصد ضمان استمرارية الّسنة اجلامعية
شيتــــــور يدعــُو لتوفــــيِر الــّدروِس عـــن َطريــــق اإلنترَنــــت

تعليق الزيارات وعزل احملبوسني اجُلدد 14 يوًما
ُد عـدَم تسجيـِل إصابـات بكورونـا في الُمؤّسسات الِعقابيــّة وزارة العدل تؤكِّ

استجاب سكان والية الوادي بشكل كبير لدعوات احلجر املنزلي 
والبقاء يف البيوت التي أطلقتها السلطات، يف إطار مكافحة جائحة 

كورونا »كونفيد – 19«، ومنعها من االنتشار أكثر،  خاصة بعد تسجيل 
05 إصابات مؤكدة منها حالتي وفاة يف واليات الوادي.
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الجزائر تفتقد حالًيا القدرة على مجابهة الكوارث الصحية 

عدُد ضحاَيا األوِبئة أكبــُر 
من عدِد ضحايا الُحـروب! 

شهدت الجزائر كوارث 
كثيرة وكبرى منذ 
1980، بداية 
من زلزال الشلف 

»األصنام« فزلزال 
بومرداس في 2003، 
وزلزال عين تموشنت 
والمسيلة في 2010، 
وفيضانات باب الوادي 

في 2001، وفيضانات 
بشار وغرداية في 

.2008

عّمــــــار  قـــردود 
و ملواجهة تداعيات هذه الكوارث سارعت احلكومة 
إلى إقرار قانون يتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى، 
املستدامة،  التنمية  إطار  يف  الكوارث  وتسيير 
 25 يف  املؤرخ   )-20  04( رقم  القانون  من خالل 
الكوارث  ر  ُتسيَّ ِوفَقه  والذي   ،2004 ديسمبر 
منه  العاشرة  املادة  وتفيد  والتكنولوجية.  الطبيعية 
واألخطار  »الزالزل   : ذكرها  التالي  األخطار  بأن 
الفيضانات،  املناخية،  األخطار  اجليولوجية، 
والطاقوية،  الصناعية  األخطار  الغابات،  حرائق 
املتصلة  األخطار  والنووية،  اإلشعاعية  األخطار 
بصحة اإلنسان واحليوان والنبات، أشكال التلوث 
اجلوي أو األرضي أو البحري، أو املائي، الكوارث 
يتم  الكبيرة«،  البشرية  التجمعات  عن  املترتبة 
التكفل بها من قبل منظومة شاملة من املؤسسات 
مع  بالتشاور  اإلقليمية،  واجلماعات  التنفيذية 
والعلميني  واالجتماعيني  االقتصاديني  املتعاملني 

وبإشراك املواطنني.
  14 مخاطَر ُكبرى الجزائُر َمعنّيٌة بـ 10 

ِمنها فقط!
من  وقائية  سياسة   1985 منذ  اجلزائر  متلك 
السياسة  هذه  الكوارث.  وتسيير  الكبرى  األخطار 
بالوقاية من  املتعلق  بالقانون )04-20(  تعزيزها  مت 
األخطار الكبرى وتسيير الكوارث، يف إطار التنمية 
األساسية  القاعدة  النص  هذا  املستدامة.يشكل 
تهدف  لسياسة  األساسية  احملاور  يتضمن  لتشريع 
تطوير  الكبرى،  املخاطر  واستشراف  تعريف  إلى 
يف  األخطار  مراعاة  بها،  املرتبط  الوقائي  اإلعالم 
التنموية وكذا وضع ترتيبات تستهدف  السياسات 
أو  طبيعي  مصدر  ذات  كارثة  بكل  التكفل 

تكنولوجي. 
إن التقييمات الدورية املتعلقة بتطبيق هذه السياسة 
والبرامج  األنشطة  من  بالرغم  بأنه  االنطباع  تترك 
املنجزة من طرف عدد معتبر من القطاعات، تستمر 
إجناز  مجال  يف  خاصة  والنقائص  الضعف  نقاط 
إعداد  اجليوتقنية،  والدراسات  تنفيذية،  نصوص 
ويف  املكافحة  عمليات  وتنسيق  وتنظيم  اخلرائط، 

مجال اإلعالم والتحسيس.
الثالث  العاملي  املؤمتر  أقيم   ،2015 مارس  شهر  يف 
سينداي  يف  الكوارث  مخاطر  من  احلد  حول 
واملشاورات  النقاش،  من  أيام  عدة  بعد  باليابان. 
186 دولة موزعة على  الصعبة ملمثلي  واملفاوضات 
إطار  اجلزائر  فيها  تبنت  اخلمسة،والذي  القارات 
عمل سنداي )2015 - 2030(،بعد تقييم نتائج 
تنفيذ إطار عمل هيوغو )2005 - 2015( ووفقت 
يف  كثيرة  مجاالت  يف  املسجل  التقدم  من  بالرغم 
التقليل من مخاطر الكوارث،واخلسائر االقتصادية 
إلى عدة عوامل  بالنظر  االرتفاع  استمرت يف  التي 

خاصة البشرية.
 7 لـــ  متضمن  عمل  إطار  بتبني  املؤمتر  اختتم 
لتنفيذها. أولويات  و4  لتحقيقها  موجهة  أهداف 

عدد  أكبر  بزيادة  يتعلق  األساسية  األهداف  أحد 
لديها إستراتيجية وطنية ومحلية  التي  البلدان  من 
للحد من مخاطر الكوارث، إلنشاء برامج متعددة 
يف  السكان  فئات  جميع  وإشراك  القطاعات، 

التفكير والعمل.
وحسب املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم، فإن التباين 
الظروف  تضافر  جانب  إلى  للجزائر  الفيزيوغرايف 
اجليولوجية واملناخية جعل منها »أرض مخاطر »، 
الكبرى  عشرة  األربعة  املخاطر  بني  من  إنه  حيث 

التي مت حتديدها من طرف األمم املتحدة، فإن اجلزائر 
معنية بعشرة منها : الزالزل واملخاطر اجليولوجية، 
االشعاعية  املخاطر  املناخية،  املخاطر  الفيضانات، 
الصناعية  املخاطر  الغابات،  حرائق  والنووية، 
البشرية،  بالصحة  املتصلة  املخاطر  والطاقوية، 
املخاطر املتصلة بالصحة احليوانية والنباتية، التلوث 
عن  الناجمة  الكوارث  املائي،  أو  البحري  اجلوي، 

التجمعات البشرية الكبرى.
 ضرورُة إنشاِء هيئٍة وطنّية لتسيِّير 

الكوارث الُمختِلفة 
إنشاء  ضرورة  على  املختصون  أجمع  لهذا   و 
ومنها  املختلفة،  الكوارث  لتسيير  وطنية  هيئة 
وكيفية  والكوارث،  باألزمات  تختص  الصحية، 
وأطباء  مهندسني  تتشكل من  ومواجهتها،  إدارتها 
مختصني يف إدارة األزمات والكوارث، تهدف إلى 
التحكم يف أي مفاجأة، خاصة تلك القابلة للتفاقم 
والتعامل معها وتصنيفها ومواجهة أثارها ونتائجها، 
واملعرفة  والبحث  الدراسة  على  تقوم  إدارة  وهي 
والتجارب املستفادة والتخطيط واستخدام املعلومات 

والبيانات كأساس للقرار السليم. 
الكوارث من خالل  لتسيير  الوطنية  الهيئة  وتعمل 
تصاعدها،  لوقف  األحداث  مع  الفوري  التعامل 
مقومات  من  وحرمانها  وحتجيمها  عليها  والسيطرة 
أثناء  روافد جديدة قد تكتسبها  تعاظمها ومن أي 
وأجهزة  وسائل  ودور  أهمية  وتتضح  اندفاعها.  قوة 
األزمات  ومواجهة  إدارة  عند  املختلفة  اإلعالم 
أثناء  أو  وقوعها  قبل  سواء  املختلفة،  والكوارث 
هذا  إبراز  يستوجب  مما  انتهائها،  بعد  أو  حدوثها 
الدور وأهميته توفيرا ألمن واالستقرار يف للمجتمع 

ككل.

 صنف وباء »كورونا« يف املرتبة السابعة من بني عشر 
مخاطر كبرى تهدد أمن الوطن ماديا وبشريا، إذ كبد 
هذا الوباء خسائر مادية وبشرية، يف ظل عجز اخلزينة 

العمومية عن احتوائه.
املخاطر  نادي  رئيس  الكرمي  عبد  شلغوم  أكد  فقد 
أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريحه  خالل  الكبرى، 
من  السابعة  املرتبة  يف  مصنف  »كورونا«  فيروس 
الوباء كلف  بني عشر مخاطر كبرى وطنيا،وأن هذا 
اخلزينة العمومية وكذا املستثمرين، وحتى املواطنني 
هذا  أن  أوضح  إذ  الدوالرات؛  مباليير  تقدر  خسائر 
صحة  متس  التي  املخاطر  حتت  يندرج  الذي  الوباء 
اإلنسان تسبب يف توقيف احملطات االقتصادية وطنًيا 
ودولًيا، مشيًرا إلى أن هناك مخاطر كبرى تأتي قبله 

يف التصنيف نظًرا ملدى تأثيرها على أمن الوطن ماديا 
وبشريا ومنها املخاطر الطبيعية، واملخاطر الصناعية، 
واملخاطر التي متس صحة النبات واحليوان مؤكدا أن 

كلها متس صحة املواطنني وممتلكاتهم.
يف  مختصا   160 أن  الكرمي  عبد  شلغوم  وكشف 
الكبرى  املخاطر  لنادي  تابعني  األخطار  مجال 
نقص  جراء  باملخيفة  وصفها  بتقارير،  يزودونه 
مرورا  الصحي  القطاع  مستوى  وتدني  اإلمكانات 
التي  اإلمكانات  »إن  قائال  القطاعات،  مبختلف 
غير  الوباء  هذا  مجابهة  أجل  من  السلطات  متتلكها 
األخرى  الشقيقة  الدول  مع  باملقارنة  متاما،  كافية 
املخاطر  صندوق  أن  مضيفًا  وتونس«،  كاملغرب 
الكبرى التي قامت السلطات بإنشائه عام 2004، 

مبوجب  بومرداس،  والية  شهدته  التي  الزلزال  بعد 
قانون )04/20(، فبحسبه فإن هذا الصندوق يشوبه 
يرأسه،  ومن  نشاطاته  وضوح  لعدم  نظًرا  الغموض 
راًدا سبب ذلك إلى سوء تسيير النظام السابق لهذا 
وإعادة  فيه  النظر  ضرورة  على  مشددا  الصندوق، 

هيكلته من جديد.
ومن جهة أخرى، دعا رئيس نادي املخاطر الكبرى 
املعنية  السلطات  الوطن«  لــ«أخبار  تصريحه  خالل 
كل  وتسخيره  امليدان،  بهذا  فأكثر  أكثر  تهتم  ألن 
املخاطر  معرفة  الكبيرة يف  نظرا ألهميته  اإلمكانات 
محاولة  أو  لتجنبها  والسعي  الوطن  بأمن  احمليطة 

التصدي لها، أو كما قال. 
أحمد بوكليوة

الندوة  يف  املشاركون  2018،دعا  سنة  يف 
الكوارث  مخاطر  تسيير  حول  الوطنية 
القطاعات  املتعددة  العمل  خطط  لتحديد 
 »2030  –  2019« الوطنية  لإلستراتيجية 
اقترح  الكوارث،حيث  هذه  بتسيير  املتعلقة 
تتعلق  للتطبيق  قابلة  توصيات  عدة  اخلبراء 
بتحديد احملاور األساسية إلستراتيجية وطنية 
استشراف  إلى  تهدف  وفعالة«،  »شاملة 
الوقائي  اإلعالم  وتطوير  الكبرى  املخاطر 
املرتبط بها، مع مراعاة األخطار يف السياسات 
تستهدف  ترتيبات  وضع  وكذا  التنموية 
أو  طبيعي  مصدر  ذات  كارثة  بكل  التكفل 

تكنولوجي بصفة »سريعة وفعالة«.
هذه  يف  املختصني  جل  مداخالت  وأكدت 
العتماد  القصوى  األهمية  على  الورشات 
مخاطر  لتسيير  وطنية  إستراتيجية  اجلزائر 
الكوارث، مشيرين إلى أن التقييمات الدورية 

املتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية الوقائية من 
لسنة  الكوارث  وتسيير  الكبرى،  األخطار 
يف  ونقائص  ضعف  نقاط  »أظهرت   1985
والدراسات  التنفيذية  النصوص  إجناز  مجال 
وتنظيم  اخلرائط  وإعداد  تقنية«،   – »اجليو 
وتنسيق عمليات املكافحة ويف مجال اإلعالم 

والتحسيس«.
 ال أثَر لصندوِق المخاطِر الُكبرى على 

أرِض الَواقع
املخاطر  صندوق  أن  إلى  مختصون   نّبه 
أثر له على أرض  الكبرى الذي مت إنشاؤه ال 
واملخاطر  الكوارث  من  الكثير  رغم  الواقع، 
التي تعرضت لها اجلزائر خالل تلك الفترة،و 
 17 بحياة  أودى  الذي  »كورونا«  وباء  آخرها 
غير  بشكل  وشلها  احلياة  وتعطيل  شخًصا 

مسبوق.
موفق رباح

الوطنية  للجالية  األسبق  الدولة  كاتب  قال 
تصريح  يف  اهلل،  عطا  بن  حليم  باخلارج 
فّوت  السابق  النظام  أن  الوطن«،  لــ«أخبار 
السريع  لالنخراط  ثمينة  فرصة  اجلزائر  على 
 »2015  –  2005« هيوغو  عمل  مخطط  يف 
األممي للتصدي للكوارث،و هو املخطط الذي 
حدوث  بعد  أي   ،2005 عام  يف  إقراره  مت 
تعهدت  حيث  اآلسيوية،  التسونامي  كارثة 
168 حكومة بتنفيذ األهـداف اإلسـتراتيجية 
إدراج احلد  الثالثة إلطار عمل هيوغو وهي: 
واخلطـط  الـسياسات  يف  الكـوارث  خطر  من 
اإلمنائية املستدامة، إنشاء وتقوية املؤسسات، 
واآلليات وقدرات بناء القـدرة علـى مواجهـة 
بإدراج  منهجي  بشكل  والقيام  املخاطر، 

الطوارئ، وبرامج االستجابة واإلنعاش.
و وفًقا لنب عطا اهلل، فإن إطار عمـل هيوغـو 
حدد خمس أولويات للعمل وهي: 1 - إيالء 
 -  2 الكوارث.  أخطار  من  للحد  األولوية 
واإلنذار  باملخاطر،  املتعلقة  املعلومات  حتسني 
املبكر. 3 - بناء ثقافة للسالمة والقدرة على 

يف  املخاطر  من  احلد   -  4 املخاطر.  مواجهة 
التأهب  تعزيز   -  5 الرئيسية.  القطاعات 

واالستجابة للكوارث الطبيعية.
تعزيز  وهي  اخلامسة؛  باألولوية  يتعلق  وفيما 
على  للكوارث  التصدي  أجل  من  التأهب 
هيوغو  عمل  إطار  أبرز  املستويات،  جميع 
الدور األساسي الذي ميكن للتأهب للكوارث 
وسبل  البشر  أرواح  إنقاذ  أجل  من  يؤديه  أن 
ملواجهة  التأهب  تعزيز  ويتناول  عيشهم، 
رئيسية  بـصورة  هـدفني  اخلطـرة  األحداث 
وهما :التنبؤ، والرصد والتأهب من أجل احلد 
لتهديدات محتملة  التصدي  أو  املخاطر  مـن 
الطوارئ  حلاالت  لالستجابة  التأهب  وتعزيز 

ومساعدة املتضررين بشكل حاسم.
و أكد بن عطا اهلل أنه قد حان الوقت ملراجعة 
من  للوقاية  الوطنية  السياسة  محاور  وتهيئة 
وهذا  الكوارث،  وتسيير  الكبرى  املخاطر 

ملجابهة وباء »كورونا« والتصدي له.
عّمــــــار قـــردود

جلنة  رئيس  اهلل  بوعبد  محمد  الدكتور  أكد 
لــ«أخبار  بالبرملان سابًقا، يف تصريح  الصحة 
الوطن«، أن اجلزائر ال ُتصنف األوبئة الصحية 
والكوارث  األخطار  ضمن  كــ«كورونا« 
وغير  معروفة  غير  تبقى  ألسباب  الكبرى 
القتلة  أكبر  ليست  احلروب  بأن  مبررة.مذكًرا 
يف تاريخ اإلنسانية، ولكن هناك قتلة آخرون 

وأكثر فتكا وهي األوبئة.
القرن  احلروب، خالل  بأن  اهلل  بوعبد  أفاد  و 
شخص.  مليون   160 نحو  قتلت  العشرين، 
اإلسبانية  اإلنفلونزا  وباء  قتل  املقابل،  يف 
ثالثة  وهو  إنسان،  مليون   50 نحو   1918 يف 
أضعاف قتلى احلرب العاملية األولى يف الفترة 
واألوبئة  الفيروسات  أن  إلى  مشيًرا  نفسها، 

تقتل كل عام عدًدا أكبر بكثير من الناس من 
احلروب والصراعات العسكرية.

وأكد بوعبد اهلل على ضرورة اتخاذ إجراءات 
خالل  من  بالعدوى  اإلصابة  لتجنب  وقائية 
السليمة،  الصحية  بالسلوكيات  االلتزام 
والفواكه  اخلضروات  تناول  من  واإلكثار 
اليدين  وغسل  الرياضة،  وممارسة  الطازجة 
جيًدا، محذًرا من ظهور أعراض تشبه مرض 
تتفاقم،  ثم  والزكام  الرشح  مثل  األنفلونزا 
إلى  تؤدى  أن  وميكن  التنفسي  اجلهاز  وتؤذى 
الوفاة، مشيًرا إلى أن أحسن حل لوقف انتشار 
هو احلجر  اجلزائر  واحتوائه يف  وتطويقه  الوباء 

الصحي الذاتي والبقاء يف البيوت مؤقًتا.
عّمــــــار قـــردود

يف  »كورونا«  وباء  انتشار  وتيرة  إلى  بالعودة 
اجلزائر، يظهر أنها تشهد عمومًا انتشارًا أكبر 
لهذا الوباء يف منطقة شمال إفريقيا، ما يؤكد 
أن خطر هذا الوباء يتفاقم، والسؤال املطروح: 
ماذا لو استمر هذا الفيروس يف حصد األرواح 
دكتور  حمودي  محمد  يجيب  باجلزائر؟ 
باديس  ابن  مبستشفى  األوبئة  يف  مختص 
لــ«أخبار  تصريح  يف  بقسنطينة،  اجلامعي 
ملواجهة  مؤهلة  غير  اجلزائر  بأن  الوطن«، 
األوبئة خاصة اخلطيرة منها، ويشير حمودي 
إلى أن اخلطوة التي يجب التركيز عليها حاليًا 
هي املقاربة الوقائية بدل االستمرار يف التركيز 
على  يجب  أنه  أي  العالجية،  املقاربة  على 

برامج  ووضع  الوقاية  ميزانية  تعزيز  احلكومة 
صعوبة  ظل  يف  خاصة  للتحسيس،  خاصة 
تشييد مراكز صحية جامعية يف كل املناطق.

يف  األخصائية  حسناوي  ليلى  الدكتورة  أما 
أمراض األذن واألنف واحلنجرة، فقد أبرزت 
من  السلطات  دور  عند  التوقف  يجب  أنه ال 
جهود  تضافر  ويجب  األوبئة  تطويق  أجل 
اجلميع، من مواطنني وهيئات مجتمع مدني 
أنه  وأضافت  صحية.  وإطارات  وإعالميني 
وطمأنة  الشاملة  التوعية  على  احلرص  يجب 
التي  الهلع  حالة  خلق  وجتنب  العام  الرأي 

ستؤدي إلى الفوضى.
عّمــــــار قـــردود

رئيس نادي المخاطر الكبرى.. عبد الكريم شلغوم:
تقاريٌر مِخيَفة جّراَء نقِص اإلمكاَنات 

صندوُق امَلخاِطر  تطبعُه الكثير من الّشبهات

خبراء يحذرون:
ُخّطط العمِل الُمتعّلقة بتسييِر الَكوارث تشوُبها نقاِئٌص 

حليم بن عطا اهلل كاتب الدولة األسبق للجالية الوطنية بالخارج:

الجزائُر َفّوتت فرصَة االنخراِط
 في الُمخّطط األَممي للّتصدي للكوارث

الدكتور محمد بوعبد اهلل:
الَجزائر ال تعتبُر األوِبئة كوارَث ُكبرى رغم خطورِتها الُعظمى 

الدكتور محمد حمودي:
الجزائُر َغير مؤهلٍة لمواجهة األوِبئة خاصَة الخطيرة منها
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جيجل 

كورونا ُيرِبك الَمسؤولين ويكشُف 
جمعيات وُيعّري رجـاَل األعمـال

سهام  عاشور

 قراراٌت َصارمة وإمكاناٌت محدوَدة .. 
األمياُر في َحيرة!

قراراته  اجلمهورية  رئيس  إصدار  مع 
تطبيقها  املسؤولني  وفرض  االحترازية 
أميار جيجل  ومراقبة مدى تفعيلها، دخل 
قوقعة االرتباك؛ فمنهم من غاب ومنهم من 

حضر ومنهم من سعى وطبق.
غرار  على  جيجل  تعرف  بداية،   
تعقيم  عمليات  الواليات  من  قريناتها 
احليوية،  والهياكل  املنشئات  مختلف  عبر 
امللفت  لكن،  البلدية.  مصالح  قبل  من 
عن  البلدية  رئيس  غياب  هو  لالنتباه 
احلالة  امليدان.  يف  وجوده  وعدم  الساحة 
التي شهدت  امليلية؛  بلدية  عرفتها  نفسها 
ليست  ولكن  وتعقيم  تنظيف  حمالت 
مبادرة  ولكن هي  البلدية  املصالح  قبل  من 
كلهم  اجتمعوا  املنطقة  أبناء  من  شبانية 
بلدية  يف  أما  أنفسهم.  حماية  أجل  من 
فبعد  بالفرج،  جاءتهم  فكورونا  الطاهير، 
الشوارع  مبختلف  القمامة  انتشار  من  أشهر 
قامت مصالح البلدية بتنظيف األحياء ورفع 
املسؤولون  فيها  سابق  عملية  يف  القمامة 
الزمن. وليس بعيد عنها، وجدنا أن رؤساء 
بلديات األمير عبد القادر والشقفة ووجانة 
بقاوس،  أما  بفيروسكورونا.  معنيني  غير 
مبا  فقاموا  ومسؤولوها،  شبابها  تفاعل  فقد 

اجلهة  يف  وتنظيف  تعقيم  من  فعله  يجب 
الغربية للوالية. أما يف بلدية العوانة، فقد 
اخلرجات  ببعض  هناك  املسؤولون  اكتفى 
النظافة  مصالح  إلى  قادتهم  التي  امليدانية 
وليس  تعقيم.  عملية  أي  تسجيل  دون 
فإن  منصورية،  زيامة  وباجلارة  عنها  بعيدا 
لم  إذ  االستثناء؛  صنع  بلديتها  رئيس 
املؤسسات اإلدارية  بتعقيم مختلف  يكتف 
لتعقيم  القاعدية بل تعدى ذلك  والهياكل 
وهي  املنازل،  بكل  مرورا  األحياء،  جل 
شخصيا  عليها  يشرف  كان  التي  العملية 
وواصل  الليل،  من  متأخرة  ساعات  حتى 
عبر  توعوية  منشورات  توزيع  عبر  نشاطه 
حسابه الشخصي، هذا يف ظل غياب كلي 

لتكافل االجتماعي هناك.

الجمعياُت الَخيرّية واالجتماعية َتكتِفي 
بالّتفرُّج!

عشرات  تضم  جيجل  والية  أن  رغم 
غير  املجتمع،  يف  »الفاعلة«  اجلمعيات 
التي  األزمة  هذه  بصمتها يف  تترك  لم  أنها 
التوعوي  احلس  فغاب  الوطن،  يشهدها 
وغاب معه النشاط التكافلي، ففي الوقت 
الذي كثفت مختلف اجلمعيات عبر الوطن 
نشاطها ومساهمتها يف توفير وتوزيع أدوات 
قامت  للمعوزين  الغذائية  واملواد  التعقيم 
وغلق  نشاطها  بتجميد  جيجل  جمعيات 
جمعية  نستثني  فإننا  ولألمانة،  أبوابها. 
على  شبابها  حرص  التي  خير«،  »بصمة 

على  والسهر  حتسيسية،  حمالت  تنظيم 
تنظيم الطوابير يف مراكز البريد، ناهيك عن 
إسداء نصائح وإرشادات بلغة اإلشارة لفئة 
الصم البكم. كما واصلت جمعية »نبض 
اخلير« نشاطها االجتماعي، والتي تكفلت 
مختلف  على  طبية  كمامة  ألف  بتوزيع 
الفاعلني واملؤسسات الصحية وكذا املرضى 

يف خطوة هي األولى والوحيدة يف الوالية.

»نفسي-نفسي«.. لساُن حال رجاِل 
األعمال بجيجل

غياَب  جيجل  والية  مواطنو  استغرب 
يف  الوالية  أبناء  من  واألعمال  املال  رجال 
عدم  سبب  عن  وتساءلوا  األزمة،  هذه 
األحياء،  تعقيم  عمليات  يف  مساهمتهم 
الطبية  واألدوات  التعقيم  مواد  بتوفير  وهذا 
تساءل  كما  الكمامات.  مثل  الوقائية 
التضامن  روح  غياب  سبب  عن  البعض 
عندهم يف الوقت الذي سارع فيه جل رجال 
األعمال عبر مختلف الواليات إلى إطالق 
حمالت تبرع باملطهرات واملعقمات، وكذا 
املعوزة،  العائالت  على  غذائية  مواد  توزيع 
بالوالية  املال  رجل  أن  على  الكل  لُيجِمع 
عالقة  وال  ومشاريعه  نفسه  الوحيد  همه 
عليه  أجمع  ما  وهذا  البسيط،  باملواطن  له 
سكان بلدية امليلية، التي تعتبر أكبر بلدية 
بها رجال املال، غير أن حالة بلديتهم املزرية 
انتظار  تعكس تقاعسهم وال مباالتهم، يف 

األيام املقبلة.

املدنية  احلماية  مصالح  تواصل 
التحسيسية  عملياتها  سكيكدة  بوالية 
باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا، 
عبر بلديات الوالية )38(، حيث قامت 
الوحدة الثانوية للحماية املدنية املجاهد 
مع  بالتنسيق  مسعود  العيفة  املتوفى 
الرابع  احلضري  لألمن  الشرطة  مصالح 
الوقائية  باإلجراءات  حتسيسية  بحملة 
هي  كورونا،  فيروس  من  للحماية 

الوحدة  بها  قامت  التي  نفسها  العملية 
تطبيق  بغرض  بالقل.وهذا،  الثانوية 
منازلهم،  داخل  املواطنني  إبقاء  إجراء 
كما  الصوت  مكبرات  باستعمال  وهذا 
على  مطويات  بنشر  الوحدة  قامت 
العملية  توعيتهم،  بهدف  املواطنني 
قبل  من  واسعة  استجابة  لقيت 

املواطنني.
جمال بوالديس

»أخبار  لـ  مطلعة  مصادر  كشفت 
أصدر  سكيكدة  والي  أن  الوطن« 
املوجودة  املطاحن  لكل  صارمة  تعليمة 
وقف  قصد  الوالية،  مستوى  على 
محالت  أصحاب  من  املوزعني  تزويد 
البلديات  ومنح  الوالية  يف  السميد  بيع 
مباشرة  بيعها  قصد  يوميا  قنطارا   50

للمواطنني. 
و هو القرار الذي مت اتخاذه بالتشاور 
مع مديرية التجارة وأصحاب املطاحن، 
مباشرة  البلديات  تزويد  سيتم  حيث 
بالسميد، على أن تتولى مصاحله بيعه 
بالسعر القانوني للمواطنني يف البلديات 
قصد  القرار  هذا  يأتي  للوالية.   )38(
من  احليوية  املادة  هذه  املضاربة يف  منع 

قبل بعض التجار الذين فضلوا تخزينه 
ورفع سعره إلى أرقام خيالية، محدثني 
الذي  الوقت  يف  الوالية  يف  كبيرة  أزمة 
القرار  هذا  على  اجلملة  جتار  احتج 
املطاحن  أصحاب  ورفض  خاصة، 
تزويدهم مباشرة معتبرينه قرارا مجحفا 
الذي اشتكى  الوقت  قانوني، يف  وغير 
البلدية من قرار أصحاب  بعض رؤساء 
على  »كاش«  الفاتورة  تسديد  املطاحن 
اعتبار أن غالبية البلديات عاجزة ماليا، 
على  بالتدخل  الوالية  طالبوا  حيث 
األقل ملنح تلك البلديات السميد على 

أن يسدد بعد البيع.
جمال بوالديس

الطبي  الفريق  أمس،  صباح  نظم، 
اخلدمات  متعددة  العيادة  على  املشرف 
يف عني قشرة غربي والية سكيكدة وقفة 
بسبب  العيادة  مدخل  أمام  احتجاجية 
مستوى  على  املسخرة  اإلمكانات  تدني 
روح  بال  هيكل  هي  التي  العيادة،  هذه 
مند سنوات، إلى جانب افتقارها كل ما 

يتعلق بوسائل الوقاية واحلماية. 
قصد  نظمت  اإلحتجاجية  احلركة 
وكذا  للوالية  الصحة  مدير  أنظار  لفت 
بالتدخل  التعجيل  قصد  الوالية  والي 
اخلدمات  شروط  أدنى  توفير  أجل  من 

الطبي  وفريقها  عمالها  التي  العيادة،  يف 
صار مهددا بالوباء الفتاك يف ظل افتقارها 
إلى  الوقاية،  وحتى  التعقيم  لوسائل 

جانب افتقارها أدنى الشروط املهنية. 
على  سارع  اجلوارية  الصحة  مسؤول 
املكان  إلى  احمللية  السلطات  مبعية  الفور 
الصحي  الفريق  مع  حوارا  وفتح  عينه 
ضمانات  مقدما  العيادة،  على  املشرف 
املسجلة على  النقائص  بتوفير كل  كافية 

مستوى العيادة.
جمال بوالديس

معسكر  لوالية  الصحة  مدير  كشف 
» محمد العامري« أن مصاحله خصصت 
سرير   100 إلى  رفعها  ميكن  سريرا،   65
بفيروس  املصابة  باحلاالت  للتكفل 

كورونا.
مت  التي  االجراءات  إطار  يف 
فيروس  مواجهة  اتخاذها بخصوص 
كورونا، أكد مدير الصحة لوالية معسكر 
حالة  أي  تسجل  لم  الصحة  مصالح  أن 
جديدة مصابة بفيروس كورونة. واستنادا 
األزمة  خاليا  فإن  ذاته،  املتحدث  الى 
الطبية على مستوى مديرية الصحة تعمل 
اإلجراءات  كل  أن  مضيفا  انقطاع،  دون 

والتدابير مت اتخاذها مع اإللتزام بإجراءات 
مع  املنزل  من  اخلروج  عدم  وهي  اليقظة 

األخذ بكل النصائح والتوجيهات. 
كما ضّم مصالح مستشفى سيق 30 
بكل  صحي  مركز  فتح  مت  بينما  سريرا، 
كما  اخلمس،  الوالية  مستشفيات  من 
مستوى  على  األزمة  خلية  الوالي  ألزم 
يومية  ومتابعة  وقاية  نظام  بوضع  الوالية 
للوقاية من فيروس كورونا املستجد، كما 
الصحي  للحجر  مواقع   7 تخصيص  مت 

مجهزة مبختلف لوازم الطبية. 
بلعالم بهيجة.

 للحدِّ من تفشي فيروس كورونا

الحمايُة الَمدنيـة تواصـل الَحمـالت 
التَّحسيسيــّة  بسكيـــكدة

الوالي يقطع الطريق أمام الُمضاربين 

 مطاحــُن سكيكـدة ُتـزّود البلديـات
 بـ 50 قنطــاًرا مـن الّسميد يومّيا 

بسبب نقص اإلمكانات وقّلة الخدمات

بـي بالعيـادة ُمتعــددة  الفريـُق الطِّ
الخدمـات بعيـن قشـرة َيحتـج

 مدير الصحة لوالية معسكر يكشف:

تخصيص 65 سريرا للعـزِل الّصحـي

في خضم أزمة انتشار فيروس كورونا بالجزائر، ومع تطبيق وتفعيل اإلجراءات الرئاسية، تشهد والية جيجل 
وعلى غرار باقي الواليات التطبيق الفعلي لهاته اإلجراءات من قبل السلطات المحلية؛ األمر الذي أخلط على 

المسؤولين المحليين األوراق. وفي الوقت الذي تنصلت فيه الجمعيات الخيرية والفاعلة عن مهامها ما زال رجال 
األعمال بجيجل الحاضر الغائب!



ف سليم 
»أخبار  حتصلت  الذي  البيان  وحسب 
الوطن« على نسخة منه سيتم تخصيص حافلة 
لنقل العمال ببلدية احلجار على مستوى العيادة 
وتخصيص  سعدان(  )فضيلة  اخلدمات  متعددة 
على  البوني  ببلدية  العمال  لنقل  حافلتني 
عبداهلل   « املتخصصة  الصحية  املؤسسة  مستوى 
العمال  لنقل  حافلة  وتخصيص  نواورية«. 
متعددة  العيادة  مبحاذاة  عمار  سيدي  ببلدية 
على  العمال  لنقل  حافلة  تخصيص  اخلدمات، 
مستوى العيادة متعددة اخلدمات بحجر الديس. 
بحي  مرورا  برحال  ببلدية  العمال  لنقل  وحافلة 
الريش  بذراع  العمال  لنقل  وحافلة  الكالتوسة. 
مرورا بحي خرازةو تخصيص حافلة لنقل العمال 
لنقل  وحافلة  سالم.  سيدي  حي  مستوى  على 
العمال ببلدية عنابة على مستوى العيادة متعددة 
اخلدمات )الصفصاف( بالسهل الغربي. كما ان 
عملية انطالق احلافالت املخصصة لنقل العمال 
النقاط  من  االستشفائية  املؤسسات  ملختلف 

الساعة  ابتداءا من  يوميا  املذكورة سالفا سيكون 
السادسة صباحا 6:00 سا بالنسبة لعمال الفترة 
الفترة  يف  املناوبني  العمال  وإرجاع  الصباحية، 
ونصف  السابعة  الساعة  على  سيكون  الليلية 
صباحا 07:30 سا، يف حني سيتم نقل العمال 
الساعة  على  عملهم  مناصب  إلى  الليلية  الفترة 
إعادة  سيتم  فيما  سا   17:00 مساءا  اخلامسة 
عمال الفترة الصباحية إلى البلديات املقيمني بها 
مساءا  السادسة  الساعة  على  املسائية  الفترة  يف 

18:00سا.

 )le badge( املهنية  البطاقة  استظهار 
العمال  لنقل  املخصصة  احلافالت  ركوب  خالل 
أمر جد ضروري لضمان تنظيم العملية،  كما دعا 
البيان كل مستخدم ال يحوز على البطاقة املهنية 
البشرية  املوارد  ملديرية  اآلجال  أقرب  يف  التقرب 
شمسية  بصورة  مرفوقا  رشد«  »ابن  مبستشفى 

لالستفادة منها.

من  احلد  أجل  من  الوطنية  احلملة  إطار  يف 
الى  الذي وصل   19 فيروس كورونا كوفيد  انتشار 
التجارة  غرفة  دعت  اخلطورة،  من  كبيرة  درجة 
املتعاملني  جميع  أمس  عنابة  سيبوس  والصناعة 
املساهمة  ألجل  إلقليمها  التابعني  االقتصاديني 
عنابة  بوالية  االستشفائية  املؤسسات  تزويد  يف 
طبية،  قفازات  )كمامات،  الطبية  بالتجهيزات 

محاليل التعقيم، بدالت طبية الخ...(

التجارة  غرفة  طالبت  السياق  هذا  ويف 
االقتصاديني  املتعاملني  من  سيبوس  والصناعة 
اخليرية  الوطنية  احلملة  هذه  يف  بقوة  للمساهمة 
او  الغرفة  على مستوى  املنصبة  باخللية  باالتصال 
املساعدة  تقدمي  أجل  من  االلكتروني  البريد  عبر 

املذكورة.
ف سليم

من  عنابة  بوالية  األمن  مصالح  متكنت 
توهم  كانت  لسونطون  بحي  أشرار  توقيف عصابة 
تفشي  لتفادي  البيوت  وتطهير  بتعقيم  ضحاياها 
فيروس كورونا املستجد يف حني انها تختفي وراء 
وحسب  املواطنني.  منازل  على  بالسطو  جرائمها 
مصادرنا فان عصابة تتكون من 4 أشخاص كانت 
حتمل معدات التعقيم وألة الرش وافرادها يرتدون 
بالتطهير تقدموا من منزل سيدة  املالبس اخلاصة 
بحي »لسونطون« وإخبارها بأنهم شباب متطوعون 
فيروس  ضد  واملنازل  األحياء  تطهير  أجل  من 

كورونا قبل أن يقومون مبحاولة إقتحام منزلها بالقوة 
لتقوم صاحبة املنزل بالصراخ طالبة النجدة ليسمع 
صوتها عناصر الشرطة القريبني من منزل الضحية 
القبض  يف  وينجحوا  بالتدخل  الفور  على  ليقوموا 
على هذه املجموعه اإلجرامية. وكانت صفحات 
نشاطات  من  حذرت  قد  االجتماعي  التواصل 
لعصابات إجرامية تتغطى حتت نشاط مجموعات 
املنزل قبل االعتداء على  تقوم بدق باب  تطوعية 

فاحت الباب وسرقة محتويات املنزل.
ف سليم

لوالية  التجارة  مديرية  من  مصادر  اكدت 
يف  اشرفت  أنها  الوطن«  أخبار  ل«  أمس  عنابة 
5000 قنطار  بيع ما يفوق  املاضيني على  اليومني 
من مادة السميد عبر عدة نقاط البيع عبر بلديات 
الشرفة  عمار،  سيدي  البوني،  عنابة،  الوالية 

وشطايبي.
وحسب مصادرنا فأن العملية متت بالتنسيق 
واملطاحن  سيبوس  مطحنة  العمومية  املؤسسة  مع 
اخلاصة ومبساهمة جتار اجلملة ومركز جتاري ضخم 
 1000 مقننة  بأسعار  السميد  مادة  بيع  تنظيم  يف 

دج للكيس ذو 25 كلغ،  مت إقتنائها لدى متعاملني 
ينشطان يف الواليات املجاورة.

وكانت والية عنابة عرفت ندرة حادة يف مادة 
السميد ما سبب نوع من املضاربة يف األسعار قبل 
األمنية  واألجهزة  التجارة  مديرية  مصالح  تدخل 
حملاربة االحتكار واملضاربة يف األسواق من خالل 
مداهمة  وعمليات  األسواق  مشتركة  دوريات 

للمحالت واملستودعات واملطاحن. 
ف. سليم

دائرة عني  أمن  حجزت مصالح 
سطيف،  والية  جنوب  الواقعة  آزال 
الغير  البيضاء  اللحوم  من  كمية 
عملية  ومتت  لالستهالك،  قابلة 
األمن  مصالح  كانت  عندما  احلجز 
مستوى  على  رقابية  بدوريات  تقوم 
انتباههم  لفت  أين  البلدية،  إقليم 
وأحشاءه  الدجاج  من  كمية  عرض 

مشكوك فيها، مما استوجب تدخلهم 
وبعد عرضها على اجلهات املختصة 
لالستهالك  صاحلة  غير  أنها  تبني 
وإتالفها  حجزها  ليتم  البشري، 
واجناز ملف ضد املعني وإرساله إلى 
اجلهات القضائية املختصة، وقدرت 

الكمية احملجوزة بـ 08 قناطير.
آسيا.ع

املجموعة  وحدات  أفراد  متكن 
اإلقليمية للدرك الوطني بسطيف من 
حجز كمية معتبرة من املواد الغذائية 
قيام  أثناء  الصالحية، وهذا  املنتهية 
على  بدورية  إقليميا  املختصة  الفرقة 
لفت  اين  لها  التابع  اإلقليم  مستوى 
الغذائية  املواد  لبيع  محل  انتباههم 
العامة ملك للمسمى )ب.م( البالغ 
مراقبتهم  سنة،عند   62 العمر  من 

أنها  تبني  املعروضة  والسلع  للمحل 
مواد منتهية الصالحية وغير صاحلة 
احملجوزة  املواد  ومتثلت  لالستهالك، 
يف 30 كيس سميد كامل من القمح 
كيس   30 كلغ،   5 بوزن  الصلب 
و40  كلغ   5 بوزن  الشعير  سميد 
كيس حلوى، وقد إجناز ملف جزائي 

ضده وإرساله إلى النيابة احمللية.
آسيا.ع

املجموعة  وحدات  أفراد  أوقف 
بسطيف  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
ما  أعمارهم  تتراوح  أشخاص  أربعة 
يف  لتورطهم  سنة،  و26   22 بني 

قضية السرقة املقترنة بظريف الليل.
بعد  العصابة  أفراد  توقيف  ومت 
عامالن  بها  تقدم  شكوى  تقدمي 
والية  مستوى  على  مبؤسسة 
سطيف مختصة يف استيراد املعادن 
مجهولني  املعدنية، ضد  واملنتجات 

صندوق  على  باالستيالء  قاموا 
مبلغ  به  النقود  لتخزين  فوالذي 
سنتيم،  مليون   150 قدره  مالي 
وسيارة نوع »رونو«، على إثرها وضع 
جميع  مستوى  على  أمني  تشكيل 
املشتبه  شبكة طرقات احملتمل مرور 
منها، قبض من خالله على  فيهم 
واسترجاع  املقدر  املتورطني  جميع 

كافة املسروقات.
آسيا.ع

 املسيلة 
عمليُة تعقيٍم وَتطهير واسعٌة بعين الْحَجل 
قامت بلدية عني احلجل اليوم بالتنسيق مع عدد 
الكشافة  أفواج  غرار  على  املجال،   الفاعلني يف  من 
اإلسالمية اجلزائرية الرشاد والسالم،  جمعية رؤية،  
الشباب  وبعض  للمياه  واجلزائرية  املدنية  احلماية 

األحرار.
باالضافة الى ومتطوعني ومشاركني من سيدي 
مختلف  عبر  املاء  ضخ  وشاحنات  بآالت  عيسى 
التدابير  إطار  يف  واسعة،   تعقيم  بعملية  األحياء 
 « انتشار  آثار  من  للحد  واالحترازية  االستباقية 
شملت   .«  19 كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس 
واألسواق  العمومية  والفضاءات  العمومية  الساحات 
والشوارع الرئيسية للمدينة والهياكل اإلدارية ومواقف 
وداخل  التجارية  واحملالت  والطرقات  احلافالت 

األحياء.
خلضربن يوسف

عنابة
إلزاُم الخبازين بُممارسة َنشاِطهم 

طالبت مديرية التجارة لوالية عنابة أمس جميع 
اخلاصة  االستثنائية  العطلة  ايام  باالعمل  اخلبازين 
بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته لضمان 

التموين املستمر للسكان مبادة اخلبز.
والية  والي  عن  الصادر  الوالئي  القرار  وحسب 
مفعوله  يسري  القرار  فان  الدين  جمال  برميي  عنابة 
ابتداء من تاريخ امضاءه الى غاية ال4 أفريل القادم 
يعرض  الصادر  القرار  اخالل مبحتوى ومضمون  واي 
كل  يكلف  كما  ردعية.   عقوبات  الى  صاحبه 
واملجالس  الدوائر  ورؤساء  للوالية  العام  األمني  من 
الشعبية البلدية ومختلف األجهزة األمنية من شرطة 

ودرك بتنفيذ محتوى القرار. 
ف سليم

تبسة
تفكيُك شبكٍة إجرامية تمتهُن تهريَب اآلثار

الوالئية  للمصلحة  فرقة قمع اإلجرام التابعة  متكنت 
شبكة  تفكيك  من  تبسة  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
إجرامية متتهن تهريب ومتاجرة اآلثار مع حجو قطع أثرية.
واإلتصال  اإلعالم  خلية  من  به  علمنا  ما  وحسب 
مطلع  إلى  تعود  احلادثة  فوقائع  ألمنية،   الهيئة  بذات 
معلومات  على  الفرقة  ذات  عند حتصل  اجلاري  األسبوع 
وتهريب  التنقيب  مجال  يف  تنشط  شبكة  بوجود  تفيد 
أحد  مستوى  على  محكم  كمني  نصب  مت  أين  اآلثار، 
أربعة  توقيف  أسفر عن  والذي  باملدينة  الرئيسية  الشوارع 
أشخاص متورطني يف القضية، وحجز 599 قطعة نقدية 
معدات  حجز  مت  كما  الرومانية،   للحقبة  تعود  أثرية 
تستعمل للبحث األثري ومركبتني كانتا تستعمل لنفس 

الغرض.
احملجوزات  قيمة  من  التأكد  مت  بأنه  املصدر  وأضاف 
األثرية والفنية والتاريخية من قبل املصالح املختصة وأجنز 
انتظار  يف  القضية  فيهم يف  املشتبه  جزائي يف حق  ملف 
للمصالح  احملجوزات  تسليم  مع  العدالة  أمام  تقدميهم 

املختصة. 
فيروز رحال

تبسة
َسنتان حبًسا ناِفذا لموظٍف تلقَّى رشّوة

والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  أوقفتالفرقة 
تبسة موظف مبؤسسة اقتصادية عمومية متلبسا باستالم 

مزية غير مستحقة ” رشوة “.
و علمت أخبار الوطن أن العملية متت على خلفية 
شكوى قدمها مواطن )صاحب محل جتاري( يبلغ من 
العمر 37 سنة للفرقة االقتصادية واملالية،  ضد موظف 
مبديرية التجارة والذي طلب منه رشوة مببلغ مالي يقدر بـ 
التابعني لذات املؤسسة  15000 دج مقابل عدمالرقابة 
كمني  وضعت  األمنية  الفرقة  ذات  وبدورها  له،  
للمشتبه فيه بالتنسيق مع الضحية أين مت توقيف املشكو 
منه )املوظف( متلبسا وبحوزته املبلغ املتفق عليه إضافة 
إلى كمية من املواد الغذائية تسلمها أيضا من الضحية.
فيروز رحال
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بعد قرار توقيف نشاط وسائل المواصالت الجماعية
تخصيُص حافالٍت لَضمان نقِل
حي بعنابة  ُعّمال الِقطاع الصِّ

خصصت إدارة المركز االستشفائي ألبن رشد )09( حافالت لضمان نقل 
مستخدمي المركز االستشفائي الجامعي بعنابـة،  بمختلف أسالكهم. وجاءت هذه 
الخطوة لضمان تنقل عمال قطاع الصحة في وقت تقرر توقيف نشاط وسائل 

المواصالت الجماعية، قصد الحد من تفشي جائحة »كوفيد – 19«. 

عنابة 
دعوٌة للمشاركِة في الَحملة الوطنّيِة ضّد ُكورونا

عنابة
أفراُد عصابٍة يحمُلون ُمعّدات تعقيٍم يسطوَن على المنازل 

عنابة 
ُد نقاَط البيع بـ 5 آالف قنطاٍر من الّدقيق المطاحُن تزوِّ

سطيف

حجُز 08 َقناطير من الّلحوم البيضاِء الَفاسدة 

سطيف

حجُز مواٍد غذائّيـة ُمنتهيـّة الَصالحّيــة

سطيف

رقــة ُن السَّ تفكيــُك  عصابـٍة  تمتهــِ
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بهدف وضع حدٍّ للمضاربة ببجاية 

ميد والفِرينة  بيُع َماّدَتي السَّ
مـن الَمصنـــِع  ُمباشــرًة 

بـــلقاسم . ج
رئيس  حجليةرشيد،  السيد  حسب 
جمعية حماية املستهلك، االجتماع حضره 
بتوفير جميع  التزموا  الذين  ايضا جتار اجلملة 
مستوى  على  بالغرض  يفي  بشكل  السلع، 
للمضاربة  حد  وضع  الوالية.بهدف  كافة 
إصدار  مت  االستهالك،  واسعة  املواد  على 
ملنتجي  تراخيص  مبنح  يقضي  والئي،  قرار 
بيع  أجل  من  والفرينة«،  السميد   « مادتي 
من  أي  للمستهلك،  مباشرة  منتوجاتهم 
املصنع إلى املستهلك، وإبقاء أسعار اجلملة، 

غرار  املنتجني، على  كافة  القرار  حيث مس 
القصر.  ببلدية  وسفاصن  'مخلويف  مؤسسة 
ومطاحن  باقبو«  5جنوم  ومؤسسة«روايل 
القرار  عيش...«  وسيدي  ارياض«بخراطة 
األسعار  يف  للمضاربني  حد  وضع  شأنه  من 
التجارة  مدير  يقول  السوق،  أعداء  وكل 
بالوالية، الذي قال، إنه تلقى يوم اخلميس 
التجارة،  مديرية  عن  صادرا  بيانا  املنصرم، 
والفرينة«  السميد   « مادة  ببيع  لهم  يسمح 
بجميع أوزانها؛ 50 كلغ، 25 كلغ، 10 كلغ 
و05 كلغ، مباشرة للمواطن دون أية وساطة.

بومرداس
توزيُع ألِف وحَدة من الَمحلول الَمّطهر 

صنعه باِحثون َجامعّيون
بومرداس  بوالية  الهيئات  بعض  استلمت 
صنعه  الذي  املطهر،  احمللول  من  وحدة   1000
أساتذة وباحثون ينشطون مبخابر جامعة امحمد 

بوقرة.
 100 يفوق  ما  توزيع  العملية  ضمت  كما 
من  للوقاية  وجه  الذي  املطهر  احمللول  من  لتر 
االستشفائية  املؤسسات  على  كورونا  فيروس 

عبر الوالية.
املستلمة  الكمية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
من احمللول، الذي أنتج على يد طلبة وباحثني 
وحتت إشراف أساتذة من جامعة بومرداس تعد 
أول حصة توزع بالوالية، حيث يرتقب خالل 
أخرى  كميات  توزيع  القادمة  القليلة  األيام 
معايير  وفق  صنع  الذي  املطهر،  احمللول  من 
الهيئات  مختلف  على  العاملية  الصحة  منظمة 
بالوالية،  الصحة  لقطاع  التابعة  واملؤسسات 

للوقاية من فيروس كورونا.
الدولة يف  من جهة أخرى، يتوجب على 
الوقت الراهن االلتفات إلى مثل هاته املبادرات 
التي من شأنها ترقية االقتصاد الوطني وتقليص 
بإنتاج  يتعلق  فيما  السيما  االستيراد،  فاتورة 
إيالء  خالل  من  والصيدالنية،  الطبية  املواد 
املزيد من  وتقدمي  العلمي،  للبحث  أكبر  أهمية 
أساتذة  طلبة،  من  الوطنية  للخبرات  الدعم 
القطر  جامعات  كل  مستوى  على  وباحثني 

اجلزائري.
سميرة مزاري

بومرداس
روع في صناعِة 40 ألَف َكّمامة طبّية  الشُّ
والتعليم  التكوين  قطاع  أمس،  شرع، 
40 ألف  لبومرداس يف مبادرة لصناعة  املهنيني 
على  وذلك  كورونا،  فيروس  من  واقية  كمامة 
أوالد  من  بكل  التكوينية  املؤسسات  مستوى 
وكذا  حمادي  اخلشنة،  خميس  موسى، 

الساحل.
التكوين  مدير  أوضح  الصدد،  هذا  ويف 
املهني والتمهني لوالية بومرداس صادق سعادنة 
التي جاءت بناءا على أمر من  املبادرة  أن هذه 
الكمامات  توفير  إلى  تهدف  يحياتن،  الوالي 
خدمة  يف  ووضعها  كورونا  فيروس  الواقية من 
مهني القطاعات احليوية بالوالية، يف مقدمتها 

قطاع الصحة.
صناعة  عملية  أن  املسؤول  وأضاف 
الكمامات الواقية قد انطلقت فور توفير مصالح 
على  يتم  العمل  وأن  األولية،  للمواد  الوالية 
قدم وساق من أجل إجناحها، حيث ستسمح 
املبادرة بإنتاج نحو 40 كمامة واقية من فيروس 

كورونا، وفق املعايير املعمول بها دوليا.
التكوين  مدير  كشف  متصل،  سياق  ويف 
املهني لبومرداس أن املبادرة ستتم بالتنسيق مع 
لهذه  ستوكل  حيث  بالوالية،  الصحة  مديرية 
املصنوعة  الكمامات  تعقيم  مهمة  األخيرة 
توزع  ثم  لقطاعه،  التابعة  املراكز  مستوى  على 
الصحة  قطاع  مستخدمي  كل  على  ذلك  بعد 
الصحية  الهياكل  مبختلف  ملهامهم  املزاولني 

املوزعة عبر تراب الوالية.
سميرة مزاري

بومرداس
َحجز 215 طًنا من مادة الفرينة بحمادي

بالتنسيق  الوطني  الدرك  عناصر  متكن 
االقليمية  للمفتشية  التابعني  الرقابة  أعوان  مع 
للتجارة بخميس اخلشنة من حجز 215 طن من 
مادة الفرينة على مستوى بلدية حمادي غرب 

والية بومرداس.
موجهة  كانت  التي  احملجوزة  الكمية 
أخبار  علمته  ما  حسب  ضبطت،  للمضاربة 
الوطن من مديرية التجارة لبومرداس، لدى بائع 
ينشط  قانونية،  غير  بأسعار  البيع  ميارس  جملة 
احملجوزات  قيمة  قاربت  وقد  حمادي،  مبنطقة 

500 مليون سنتيم.
الفرينة،  منتوج  الكميات من  وبعد حجز 
مبصالح  االتصال  مت  قد  أنه  املصدر  ذات  ذكر 
للمنتوج  الفوري  البيع  بهدف  الدولة  أمالك 

احملجوز، وإيداع عائداته بخزينة الوالية.
سميرة مزاري

عقدت مديرية التجارة لوالية بجاية اجتماعا تنسيقيا ضمَّ االتحاد الوالئي 
للتُّجار وجمعية حماية المستهلك، تم التطرق خالله إلى الحلول الواجب اتخاذها 

من أجل ضمان المواد الغذائية الضرورية طيلة هذه الفترة الحرجة.

املجموعة  وحدات  متكنت 
بغلیزان  الوطني  للدرك  اإلقلیمیة 
القرينة  مادة  من  22قنطار  حجز  من 
لدى  الكسكسي  من  يفوق18قنطار  وما 
مستودعني  داخل  مخباة  كانت  شخصني 
األسعار  غموض  تشجیع  أجل  من 
البضاعة  وحتویل  األسواق  يف  واملضاربة 

عن مقصدھااإلمتیازي. 
العملیة األولى متت إثر معلوماتواردة 
للدرك  اإلقلیمیة  الفرقة  أفراد  إلى 
حول  سعادة،  بسیدي  الوطني 
واسعة  الغذائیة  املواد  من  إحتكاركمية 

األشخاص،  أحد  مبنزل  اإلستھالك 
مت  القانونیة  اإلجراءات  استیفاء  بعد 
تفتیش منزل الشخص املشكوك فیھ، 
 22 على  املستودع  داخل  العثور  مت  أین 
الفرینةموجھةلإلستھالك منمادة  قنطار 
،وعدمحیازةالقید يف السجل التجاري. 
أفراد  تلقى  إثر  جاءت  والعملیةالثانیة 
بعین  الوطني  للدرك  اإلقلیمیة  الفرقة 
كمیة  وجود  مفادھا  معلومات  الرحمة، 
من مادة الكسكس مبزرعة أحد األشخاص 

من أجل اإلحتكار.
ب. أمني

تتواصل عمليات التنظيف والتعقيم مبختلف 
بلديات  وشوارع  العمومية  واإلدارات  األماكن 
التي  التعقيم  حمالت  وامتدت  وزو  تيزي  والية 
املدني  املجتمع  فعاليات  مختلف  فيها  انخرطت 
حتى  أطيافها،لتمس  مبختلف  واجلمعيات 
الطرقات باملناطق املعزولة والنائية عبر قرى ومداشر 
قصوى  تأهب  حالة  الوباء  وزو حلصر  تيزي  والية 
ومختلف  وزو.  تيزي  والية  مواطنو  يعيشها  وجتند 
الوالية  والي  من  من  بدا  الرسمية  الهيئات 

انخرطوا  الذين  رسمية  والغير  الرسمية  واجلهات 
محتجزين  ال  منذ  ضلوا  حيث  جميعا  وتضامنوا 
صبيحة  ابلضطات  دعوات  بعد  منازلهم  داخل 
لتهديدات  للتصدي  واحدة  مظلة  حتت  وهذا 
فيروس كورونا باملشاركة يف عملية تعقيم مختلف 
شوارع بلديات الوالية واإلدارات العمومية وبصفة 
يومية كإجراء وقائي احترازي لقطع سلسلة حركة 

فيروس كورونا.
حمد. آليان

عن  العامري«  »محمد  الصحة  مدير  كشف 
املناطق،  مختلف  احلكومية يف  املستشفيات  منح 
اخلارجية  العيادات  مواعيد  تأجيل  يف  احلق 

والعمليات اجلراحية غير العاجلة إلشعار اخر.
الظروف  انه يف ظل هذه  واكد مدير الصحة 
ووزارة  اجلمهورية  رئيس  لتعليمات  وتنفيذا 
تاجيل  االزمة  خلية  مع  وبالتنسيق  قرر  الصحة 

كل العمليات املبرمجة على مستوى املشتشفيات 
باستثناء تلك االستعجالية. 

لزيادة  جاء تفاديا  االجراء  هذا  ان  اكد  كما 
مستوى  على  واملواطنني  املرضى  بني  االحتكاك 
انتشار  خطر  من  يزيد  الذي  الصحية  املؤسسات 

فيروس كورونا.
بهيجة بلعالم

متكنت فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة 
التابعة ألمن والية بجاية،خالل  إغيل علي 
هذا األسبوع من توقيف 04 أشخاص تتراوح 
أعمارهم بني 23 و28 سنة، تورطوا يف سرقة 
الزيتون  أشجار  إتالف  مع  زراعية  محاصيل 

بإغيل علي ببجاية.
تلقي  بعد  جاءت  القضية  تفاصيل 
مصالح الشرطة ثالثة شكاوى ملزارعني حول 
تعرض محاصيلهم الزراعية للسرقة مع إتالف 
الزيتون، حيث ضبط  عدد معتبر من أشجار 
04 أشخاص متلبسني بفعل سرقة محصول 
وإتالف األشجار مع االستيالء على  الزيتون 
القضية  يف  حتقيق  فتح  مت  وعليه  محاصيلها، 

هوية  حتديد  من  التحريات  مكنت  أين 
فيهم  املشتبه  بأن  بني  التحقيق  الفاعلني، 
يستغلون غياب املزارعني ويقومون باالستيالء 
نقله،  ثم  بجنيه  الزيتون سواء  على محصول 
اجلاهزة  الزيتون  محصول  أكياس  سرقة  أو 
ملف  أجنز  مجهولة، وقد  وجهة  نحو  وحتويلها 
جزائي ضد املشتبه فيهم ألجل قضية سرقة 
الزيتون،  أشجار  إتالف  مع  زراعية  محاصيل 
ومت تقدميه أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
املثول  جلسة  وبعد  إقليميا  املختص  أقبو 

الفوري صدر يف حقهم أمر إيداع.
بـــلقاسم.ج

عبد  اجلامعي  باملستشفى  أمن  عون  قام 
القادر حساني باستحواذه على 3االف قفاز من 
حيث  قانونية،  غير  بطريقة  بيعها  إعادة  أجل 
نقص  فرصة  استغل  املتهم  أن  كشف مصدرنا 
القفازات والتي يكثر طلب املواطن عليها بغية 
19،يف حني جاءت  فيروس كوفيد  الوقاية من 
الطبية  القفازات  تسويق  إعادة  بغية  السرقة 
االطباء  بحاجة  آبه  غير  قانونية  غير  بطريقة 

الظرف  هذا  يف  للوقاية  خاصة  لها  واملمرضني 
األمن  مصالح  اخطار  مت  وقت  يف  احلساس، 
املتهم  ضد  القانونية  اإلجراءات  اتخذت  التي 
الذي ضبطت بحوزته حوالي 3000 قفاز طبي 
ويف سياق متصل مت إجراء قضائي ضد السارق 

ليمتثل أمام النيابة العامة.
رفيق.ف

بحزم  بلعباس  سيدي  شرطة  تواصل 
التحسيسية  وحمالتها  امليدانية  مساهمتها 
كورونا  الفيروس  مخاطر  من  للوقاية  والتوعوية 
من  متكونة  قافلة  تنقلت  حيث  املستجد، 
العديد  إلى  ومختصني  وأطباء  الشرطة  قوات 
سيدي  والية  جنوب  النائية  املناطق  من 
بلعباس أين مت تقدمي نصائح وإرشادات لفائدة 
مواطني هذه املناطق وأيضا يف بيوتهم، حيث 

مت حتسيسهم بالتدابير الوقائية من هذا الفيروس 
القاتل بهدف التوعية من خطر تفشي وإنتشار 
تعقيم  مت  اإلطار  نفس  ويف  الفتاك،  الوباء  هذا 
بعض املساكن كإجراء وقائي مع توزيع املطوية 
العامة  املديرية  طرف  من  املنجزة  التحسيسية 
لألمن الوطني للوقاية من إنتشار هذا الفيروس
.رفيق.ف

بدائرة  احلضري  األمن  عناصر  متكنت 
من  أمس  يوم  البيض  والية  جنوب  بريزينة 
حجز 15 قنطار من حلم الدجاج الفاسد كانت 
على منت شاحنة تبريد. العملية متت على اثر 
األمن  لعناصر  دورية  فرقة  بها  قامت  مراقبة 
معاينة  مت  تفتشيها  وبعد  الشاحنة  استهدفت 
املطابقة  البيطرية  والشهادة  النظافة  غياب 

الى  حتويلها  ليتم  املالئمة  التبريد  وظروف 
اثبت عدم صالحيتها  الذي  البيطري  الطبيب 
بتحرير  قامت  األمن  عناصر  لالستهالك. 
محضر مخالفة ضد التاجر فيما مت حتويل كمية 

اللحم احملجوزة إلتالفها مبركز الردم التقني. 
نورالدين رحماني

الغش،  وقمع  املراقبة  أعوان  متكن 
من  البليدة،  لوالية  التجارة  مبديرية 
قدرت  املائدة،  زيت  من  كمية  حجز 
بـ  عباد  جمال  التجارة  مدير  حسب 
عند  مخزنة  ضبطت  وحدة،   3400
أحد التجار ببلدية موزاية بوالية البليدة 

الظروف  مع  تزامنا  للمضاربة  موجه 
االستثنائية مع تفشي فيروس كورونا، 
وزيادة الطلب على املواد االستهالكية، 
الكمية حجزت، يف انتظار إحالة ملف 

القضية على العدالة
أيوب بن تامون

غليزان
حجـــــُز 22 ِقنطـــارا من الَفرينــة
 و18 قنطـــارا مــن الُكسكـــسي

البليدة
َحجز 3400 وحدٍة من َزيت المائدة بموزاية

معسكر
حجـــُز  3 َقناِطيـــر مــن الّلحــوم الفاســـدة

معسكر
تأجيــُل العمليـاِت  الجراحـّية غيـُر الُمستعجــلة

بجاية
راعّية بإغيل القبُض على عصابٍة تسرق المحاصيَل الزِّ

سيدي بلعباس
عوُن أمٍن بمستشفى »عبـد القـادر حسـاني«

 يســــرُق 3 آالِف ُقّفــــاٍز

سيدي بلعباس
 األمُن َيجوب المناطَق الّنائية لتحسيِس الُمواطنين

البيض
حجُز 15 قنطاًرا من اللُّحوم الفاِسدة ببريزنة
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أخبار السر ايا

 تساءل األكادميي نور الدين جباب من قسم الفلسفة بجامعة 
»اجلزائر 2« عن فيروس كورونا، وإمكانية إعادة النظر يف مفهوم 

السعادة، حيث كتب يف منشور له على املوقع التواصل االجتماعي 
الفايسبوك »هل تستيقظ اإلنسانية بعد هذا الوباء ، وتكّف عن 

التباهي وتتوقف عن منط االستهالك الفاسد والتفاخر، هل حتيي 
الفضيلة القدمية، 

خبز وماء ومصادقة 
األحباب؟ أم أن 

اإلنسان متجر ال 
يتعظ ويتحدى وهو 
يعلم أن النار وقودها 
الناس واحلجارة؟«، 

لتبقى اإلشكالية 
مفتوحة والفرضيات 
رهان الواقع املعاش يف 

عصر الوباء!

أثار خبُر استعمال اجلزائر برتوكول عالج 
جديد أساسه دواء محلي الصنع يستعمل 
يف عالج املالريا، ملواجهة جائحة »كوفيد 
– 19«، يعطى للمصابني بفيروس كورونا 
املتردية حالتهم مختلف اآلراء، وأشعل 

مواقع التواصل االجتماعي؛ إذ تفرقت ردود 
فعل املواطنني بني مرحب بالقرار متنفٍس 

الصعداء ومستبشرا خيرا يف ظل حجم الهلع 
الذي تثيره اإلحصاءات العاملية لضحايا 

الفيروس خاصة يف إيطاليا وإسبانيا، وبني 
محّذر من استعمال هذا العقار ، مؤكدا على 

وجوب اقتصار وصفه من قبل األطباء وحتت 
متابعتهم.

 Michel تنّبأ الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي
Onfray -يف حوار صحفي معه حول جائحة »كورونا«- أّن 

أوربا ستكون »َعاَلم ثالث َجديد«،يف ظل عدم متكن دول 
متطورة و متحكمة يف التكنولوجيا من مجابهة الوباء و 

تطويقه الشيء الذي أودى بحياة عشرات اآلالف مثل إيطاليا و 
فرنسا وإسبانيا.

يف مبادرة لقيت استحسان املواطنني واألسرة الصحية واملجتمع املدني ، أقدم عدد من 
األطباء يف والية سكيكدة على إطالق مبادرة تطوعية تتمثل يف إتاحة العالج باملنازل 
لفائدة كل املرضى خاصة منهم كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة، وهي املبادرة التي 
جتّند لها أزيد من 100 طبيب يف أقل من 48 ساعة من اإلعالن عنها. ويأمل املتطوعون 
يف أن تتوسع رقعة االستجابة إلى كل األطباء املتخصصني يف كامل الوالية، خاصة يف 

مثل هذه الظروف الصعبة التي متر بها البالد، كما نشروا أرقامهم الهاتفية عبر صفحات 
التواصل االجتماعي لتقدمي املشاورات واالستفسارات الطبية والعالجية مجانا.

يذكر أن هذه املبادرة أطلقت يف إطار املساعي املبذولة إلجناح التعليمات القاضية باملكث 
يف البيت مدة 14 يوما، حتى ينقشع ضباب اجلائحة!

يصر األكادميي والناقد 
األدبي محمد ملني بحري 

يف زمن تفشي فيروس 
كورونا على زيارة مكتبة 
اجلامعة، ليختار مؤونة 
ورشة القراءة؛ إذ كتب يف 
منشور أتاحه على موقع 

التواصل االجتماعي 
فايسبوك »سأفتح ورشة 
القراءة بنحو 30 رواية 

جزائرية ، منها ما أقرؤه 
ألول مرة ومنها ما هو 

إعادة قراءة«.

الفيسبوك ينتقُد البروتوكول 

مصنــع القفــازات يتبـرع بمليـون  قفـــاز

َمؤونــــــة للِفكـــر! 

أطّباء رهُن اإلشارة!أطّباء رهُن اإلشارة!

 كورونـا. . فلسفــٌة 
وإشكاليــــــّة!

أوربا .. »َعاَلم ثالث 
َجديد« بسبب كورونا

أبدى مصنع 
القفازات الطبية 

بعني مليلة والية أم 
البواقي استعداده 

لتمويل املستشفيات 
ومختلف الهيئات 
باملنتوج، كاشفا 
عن تبرع املصنع 
بـــ1مليون قفاز 

منذ ظهور فيروس 
»كورونا«.
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رغم تنظيم حمالت تحسيس واسعة لتفادي تفشي فيروس كورونا 

َتجّمعاٌت باألعراِس والَمآتم.. وطوابيٌر 
ميــد  باألغـواط! القتنـــاِء  السَّ

نورين عبدالقادر
والشباب  النشطة  اجلمعيات  تواصل 
طبية  فرق  رفقة  األمنية  واملصالح  املتطوع 
حمالت التحسيس والتوعية الوقائية والتطهير 
املستقبلة  واالدارات  للمؤسسات  والتعقيم 
للجمهور من وباء فيروس كورونا عبر بلديات 
فيديهات  إجناز  مت  كما  األغواط  وقرى  مداشر 
املنازل  يف  للبقاء  تدعو  ومضات  على  حتتوي 
خطورة  من  وحتذر  الوقائية  االجراءات  واتخاذ 
التجمعات يف انتشار الفيروس، كما مت اطالق 
عدة مبادرات تضامنية مع املرضى وكبار السن 

والعجزة، ورغم كل هذا.
احملالت  كل  إفراغ  مت  أخرى  جهة  من 
قليلة  بكميات  تصل  التي  السميد  مادة  من 
ألغلب بلديات الوالية وتباع أحيانا »باملعرفة 
نقاط  عند  تشكلت  وقد  ملتهبة،  وبأسعار   «
طويلة  طوابير  االغواط  ملطاحن  التابعة  البيع 

السكان  ناشد  الظفر بكيس سميد، حيث  تنتظر 
األغواط  مطاحن  لدى  بالتدخل  الوالية  والي 
لتوفير هذه املادة باحملالت واتخاذ إجراءات صارمة 
املواطنون  لها، كما عبر  واحملتكرين  املضاربني  ضد 

املواد  من  الكثير  أسعار  ارتفاع  من  استياءهم  عن 
والبصل  كالبطاطا  اخلضر  أنواع  وبعض  الغذائية 

واجلزر. 
اجلماعي  النقل  مركبات  أصحاب  وامتثل 

احلضري ومابني البلديات لقرار السلطات العليا ومت 
التوقف عن العمل وسارع أصحاب سيارات النقل 
الفردي إلى تخفيض التسعيرة إلى خمسني باملئة.

شاملة  دراسة  إطالق  املقرر  من 
مبنطقة  النخيل  لواحات  االعتبار  لرد 
قريبا،  النعامة(  والية  مغرار )جنوب 
يف  الفالحة  تنمية  محافظة  مبشاركة 
واملصالح  لورقلة  الصحراوية  املناطق 
والفالحني،  الفالحية  بالتنمية  املعنية 

كما أفاد بذلك الوالي مؤخرا.
هامش  على  مدباب  إيدير  أوضح 
وواحات  وبساتني  قرى  ملعاينة  زيارته 
الصاع  ودراع  عمار  مبناطق  النخيل 
وسيدي  بوعمامة  الشيخ  وقلعة 
أن  أوضح  الفوقاني،  ومغرار  براهيم 
ستتيح »تشخيص  الدراسة  هذه 
ت  يا لو و أل ا « يد  حتد و  » ضعية لو ا
تهيئة  بإعادة  املستعجلة« اخلاصة 
واحات النخيل بهذه اجلهة من الوالية 
مساحتها 224 هكتارا  تتجاوز  التي 
بأكثر  املنتج  النخيل  آالف  وتضم 
بالنقائص  والتكّفل  من 25 صنفا، 
الفضاءات  بهذه  حلقت  التي 
السقي  موارد  نقص  بسبب  الطبيعية 

والفيضانات.
الفالحني  من  العديد  وأبرز 
الذين  مغرار  بدائرة  النخيل  ومزارعي 
النعامة،  والي  أمام  انشغاالتهم  طرحوا 
حلق  الذي  التدهور  تدارك  ضرورة 
عوامل  عدة  بفعل  النخيل  بواحات 
نخيلها  تعّرض  جانب  إلى  طبيعية، 
املنتج لإلهمال من قبل مالكيها. ومن 
أهم هذه العوامل تراجع منسوب العيون 
مبنطقتي »تقدميت« و»جتديت«،  املائية 
بالطريقة  السقي  شبكة  وتدهور 
إلى  واحلاجة  التقليدية »الفوقارة«، 
الستغالل  الشمسية  الطاقة  جتهيزات 
القدمية  بالواحة  أجُنزت  عميقة  بئر  مياه 
التمور  إنتاج  للرفع من  الدعم  توفير  مع 

باملنطقة.
زراعة  معاينة وضعية نشاط  وأثناء 
والي  وّجه  املناطق،  بهذه  النخيل 
على  القائمني  إلى  تعليمات  النعامة 
مديرية املصالح الفالحية، لفتح املجال 
أمام خريجي اجلامعات ومراكز التكوين 
استثمارية  مشاريع  إلطالق  املهني، 
على  واحلصول  الفالحي،  املجال  يف 
النخيل،  غراسة  مساحات  توسعة 
وخصوصا عبر محيطات العقلة والفوقارة 
وبلياطة، التي مت تهيئتها وحتديدها على 
إدخال  مع  مساحتها 200 هكتار، 
صيانة  مجال  يف  العصرية  الطرق 
الفالحي  الري  طرق  وتطوير  النخيل، 

عبر هذه املساحات املستصلحة.
واستنادا إلى نفس املسؤول، سيتم 
أشغال  برنامج  إطار  يف  عملية  إدراج 
املنفعة العامة ذات اليد العاملة املكثفة 
االجتماعية  التنمية  وكالة  متّولها  التي 
الفالحية  املناطق  أشغال حماية  إلجناز 
الفياضانات،  من  النخيل  لزراعة 
احلواجز  لتنقية  أشغال  وإطالق 
باإلضافة  والرمال،  األتربة  من  املائية 
املسالك  لترميم  مشروع  برمجة  إلى 
الزيارة  هذه  خالل  وُقدمت  الفالحية. 
بتنظيم  البلدية  لفالحي  اقتراحات 
أنفسهم يف جمعيات مهنية؛ من أجل 

توزيع مياه السقي بينهم بصفة دورية.
رد  عملية  سمحت  لإلشارة، 
مغرار  بدائرة  النخيل  لواحات  االعتبار 
سنة 2018 من  خالل  أجُنزت  التي 
الفالحية،  املصالح  مديرية  قبل 
املتاريس  من  مكعب  بإجناز 6000 متر 
األودية  مجاري  وتصحيح  احلجرية، 

بغالف مالي فاق 36 مليون دج.
ق.م 

للهاتف  دخلت 4 محطات 
حيز  الرابع  للجيل  واألنترنت  الثابت 
النعامة،  اخلدمة عبر قرى نائية بوالية 
العملية  املديرية  بذلك  أفادت  حسبما 

لـ »اتصاالت اجلزائر« بالوالية.
التجهيزات  هذه  من  واستفادت 
تيوت  ببلدية  بومدين  هواري  قرى 
وبلغراد ببلدية صفيصيفة، إلى جانب 
ورجيمات  أحمد  سيدي  ضاية  قريتي 

ببلدية عسلة.
توفير  اجلديدة  احملطات  هذه  وتتيح 
وتطوير شبكة الهاتف الثابث واألنترنت 
خالل  من  جدا؛  العالي  التدفق  ذي 
وتعميمها  البصرية  األلياف  توصيل 
بالقرى  خاصة  النائية،  املناطق  عبر 
التي كانت تعاني من العزلة يف مجال 

االتصاالت.
يف  قريبا،  الشروع،  ُيرتقب  كما 
األلياف  بشبكة  للربط  خطوط  إجناز 
ذات  التجهيزات  ومختلف  البصرية 
تسعة  عبر  مسافة 5 كلم  على  الصلة 
الشبكة  توسيع  إطار  يف  جديدة  أحياء 

األرضية للهاتف، وجتهيزها عبر املناطق 
السكنية املنجزة حديثا بالوالية.

أنه  إلى  املصدر  نفس  وأشار 
إجناز  املنصرمة،  السنة  خالل  ُسجل 
جديدا  هاتفيا  وتشغيل 1470 خطا 
جانب  إلى  أنترنيت،  و1280 خط 
للهاتف  جديد  توصيل 900 خط 
الرابع،  اجليل  من  واألنترنيت  الثابت 
األلياف  شبكة  توصيل  إلى  باإلضافة 
عبر 22 حيا  بطول 13 كلم  البصرية 

سكنيا ببلديات وقرى الوالية.
ق.م 

النعامة 
دخــوُل 4 محّطــاٍت للجيــِل
ابـــع حّيـــَز الِخدمــة  الرَّ

 النعامة
إطـالُق دراسـٍة لـردِّ االعتَبـار 
لواحــاِت الَنخيــل بمغــــرار

أحلقت شاحنات نقل أكياس االسمنت 
البيضاء األغواط  ببلدية  أمودا«   « من معمل 
أضرارا كبيرة بالطريق الوالئي يف شطره الرابط 

بني بلديتي بريدة وعني سيدي علي. 
حيث تشكلت به نقاط سوداء يف شكل 

خطرا  تشمل  أصبحت  ومنخفضات  نتوءات 
القاطنني  السكان  ويناشد  املسافرين،  على 
وعني سيدي  املشري  واحلاج  بريدة  ببلديات 
الشاحنات  مرور  بتوقيف  الوالية  والي  علي 
الوحيد  املسلك  يعد  الذي  الطريق  هذا  عبر 

مرور  حركة  ويعرف  السكان  من  لآلالف 
منذ  تعبيده  مت  حيث  عليه  للحفاظ  كبيرة 
سنتني فقط وكلف خزينة الدولة أموال كبيرة
نورين عبدالقادر

املستشفى  تخصيص  مت 
لوالية  العقلية  لألمراض  اجلديد 
غرداية، الذي استكملت أشغال 
مؤخرا، »مؤقتا« الستقبال  إجنازه 
بفير محتملة  إصابة  حاالت  أّي 
وس »كورونا« املستجد )كوفيد1-

9( باملنطقة.
إطار  يف  القرار  هذا  ويندرج 
املتخذة  الوقائية  اإلجراءات 
محتملة  إصابة  حالة  أي  ملواجهة 
بهذا الوباء اخلطير )فيروس كورونا 
أكده  كما  املستجد( بالوالية، 
اإلجراء  هذا  اتخذ  وقد  املصدر، 
السلطات  طرف  من  الوقائي 

الوالئية بالتنسيق مع مهنيي الصحة العمومية، الستغالل مرافق هذه املنشأة 
الطبية اجلديدة بسعة 60 سريرا، بصفة مؤقتة كموقع للمراقبة واحلجر الصحي 

حلاالت اإلصابة املشكوك فيها أو املؤكدة بعد حتليل طبي.

ويقع هذا الصرح الصحي مبنطقة العلوم )10 كلم عن غرداية(، والذي مت 
جتهيزه بأجهزة التنفس االصطناعي، حسب مهنيي الصحة الذين اعتبروا هذا 

املوقع جد مالئم للحجر الصحي.                                            ق.م

غرداية،  لوالية  العمومية  السلطات  اتخذت 
من  العديد  عبر  الفيروس  هذا  وانتشار  ظهور  منذ 
واليات الوطن والعالم اجراءات وقائية ملنع تفشيه 
املتابعة  نظام  تعزيز  بينها  ومن  باملنطقة،  وانتشاره 
تنقالتهم  تقليص  إلى  املواطنني  دعوة  السيما 
ضروري  وقائي  كإجراء  املنزلي  باحلجر  وااللتزام 
من  البالد  بها  متر  التي  احلساسة  املرحلة  هذه  يف 
تطبيق  جانب  إلى  الفيروس،  انتشار  وقف  أجل 
قرارات رئيس اجلمهورية، القاضية مبنع التجمعات 
واملرافق  العامة )املساجد  األماكن  عبر  للمواطنني 

واحلمامات  احلفالت  وقاعات  واملقاهي  العامة 
وغيرها(.

كما تضمنت هذه اإلجراءات أيضا حتسيس 
التجار والزبائن حول عملية الوقاية واحترام شروط 
العمومية  األماكن  عبر  وتعزيزها  خاصة  النظافة 
عمليات  ومتابعة  مراقبة  عن  فضال  والتجارية، 
واحترام  املختلفة  الغذائية  باملواد  املواطنني  متوين 
ونقاط  األسواق  مستوى  على  الصحية  الشروط 
البيع والتبليغ عن أّي جتاوزات لدى مصالح مراقبة 
هذه  من  الوقاية  أجل  ومن  واجلودة.  األسعار 

مركبات  وتطهير  تعقيم  عملية  تتواصل  اجلائحة 
العمومية  واملرافق  واملؤسسات  العمومي  النقل 
ومحطات املسافرين، والفضاءات التجارية مبختلف 
أنحاء الوالية، وقصد احلفاظ على صحة املواطنني 
من  التحسيسية  احلمالت  عديد  تنظيم  يجري 
تفشي  أخطار  حول  االجتماعيني  الفاعلني  طرف 
من  وتدعو  منه،  الوقاية  وإجراءات  الفيروس  هذا 
جهتها مصالح احلماية املدنية واألمن الوطني عبر 
مكبرات الصوت املواطنني إلى التزام منازلهم من 
أجل الوقاية من املرض.                         ق.م

األغواط
شاحنــاُت نقـِل اإلسمنـت ُتلحـق أضــراًرا بالّطريــق الِوالئــي 

غرداية
 تخصيُص مستشَفى األمراض الَعقلية الستقباِل الُمصابين بكورونا

غرداية
إجــــراءاٌت  استثنائيـــّة لُمجابـــهة انتشـــــاِر الَوبــــاء

ما تزال التجمعات ُتقام بصفة جد عادية في األعراس والمآتم والمناسبات، حيث يلتقي العشرات من األشخاص ومن 
جهات وواليات مختلفة حول موائد الطعام، ولعدة أيام؛ األمر الذي دفع رواد شبكات التواصل االجتماعي لتوجيه نداء 

لوالي الوالية التخاذ إجراءات 
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رشيد شويخ
النخلة  بلدية  سكن  من  عدد  كشف  و 
جنوب  كيلومترا،   15 بعد  على  الواقعة 
وتذمرهم  قلقهم  عن  الوالية،  عاصمة 
ومشكلة  املزرية،  الوضعية  من  الشديدين 
األحياء  وسط  خصوصا  اإلسطبالت  انتشار 
النخلة  يف  والتجّمعات،خاصة  الّسكنية 
الروائح  أصبحت  حيث  واخلبنة،  الشرقية 
تسد  اإلسطبالت  هذه  عن  املنبعثة،  الكريهة 
حتى  تطردهم  بل  صفوهم،  وتعكر  أنفاسهم 
هواء  استنشاق  عنهم  وُتذهب  مساكنهم،  من 
يف  األخيرة  هذه  تسبب  كما  طبيعي،  نظيف 
كالبعوض،  الضارة  للحشرات  رهيب  انتشار 
وحتى العقارب اخلطيرة جدا، و التي تتخذ من 

اإلسطبالت مصدرا لها. 
سخطهم  عن  النخلة  أهالي  وأوضح 
هذه  أصحاب  بعض  قيام  جراء  الشديد، 
»اجليفة«  امليتة  احليوانات  برمي  اإلسطبالت 
بجانب اسطبالتهم، دون مراعاة ألدنى الشروط 
بيئية على  الصحية، وهو ماينبئ بظهور كارثة 
عن  الصدد  ذات  وأشاروا يف  املنطقة،  مستوى 
طريق  عن  املتنقلة  األمراض  عديد  انتشار 
احليوانات خاصة أمراض جلدية كالليشمانيوز 
خاصة  بهم  املصابني  من  عدد  سجلت  حيث 
يف الوسط املدرسي، وأمراض تنفسية كالربو، 
صعوبات  من  ذلك  عن  وماينجر  واالنفلونزا، 
يف التنفس، هذا بأمراض العيون، هذا اضافة 
يزيد  وما  أخرى خطيرة،  أمراض  إلى تسجيل 

من  عدد  وأن  وخاصة  حسبهم  قتامة  الوضع 
املوالني يقدمون على جمع الفضالت يف أكياس 
ووضعها بجانب اإلسطبل خارجا، قصد نقلها 
عند احلاجة إلى مزارعهم، وهو ما يشكل خطرا 
على  يقبلون  الذين  الصغار  باألطفال  محدقا 
من  يصيبهم  قد  ملا  مراعاة  دون  فوقها،  اللعب 

أمراض جراء الفضالت احليوانية.
هذا ودعى سكان النخلة والي والية الوادي 
العاجل،  التدخل  إلى  سعيد  بن  القادر  عبد 
االسطبالت  اجناز  مشروع  حللت  أجل  من 
اجلديدة والذي من املقرر إجنازها خارج النسيج 
مقارنة  كثيرا  أنطالقه  تأخر  والذي  العمراني، 

بالبلديات املجاورة األخرى كالرباح. 

مخاَفًة من أن تكون سببا في انتشار األمراض واألوبئة

ُسّكان الّنخلة بالوادي ُيطالبـون بإخراِج 
اإلسطبــالت مـــن أحيائهــــم

ر ُسكان بلدية النخلة بوالية الوادي من انتشار اإلسطبالت داخل الوسط العمراني في تراب البلدية،  حذَّ
لما تسببه من أمراض وأوبئة عديدة، ودعوا السلطات المحلية في الوالية والدائرة للتدخل عاجال 

وإبعاد هذه اإلسطبالت وإخراجها من الوسط العمراني. 

أدرار

ُن قراَر  يـخ ُموالي الحــاج يثمِّ الشَّ
غلِق المساجد وتعليِق صالة الُجمعة

بعد كثرة اللغط حول مسألة غلق املساجد وتعطيل صالة اجلمعة يف هذه األيام نظير 
الوقاية من وباء كورونا املستجد، نظم الشيخ موالي احلاج شيخ الزواية احلبيبية بتسفاوت 
فتوى على شكل قصيدة يقول يف مطلعها أن جميع العلماء أجمعوا على أن احلفاظ على 

النفس من كل مكروه ومن كل مردي للحال واملآل فهو من الوجوب.
وقال أيضا أن كل مايعدي من الوباء واجلزام واجلرب فتجنبه لقول الرسول صلى اهلل 

عليه وسلم )فر من املجزوم (وقوله أيضا )اليوردن ممرض على مصح (وهذا دليل قاطع 
على عدم الدخول على بلد الطاعون وهذا الوباء الذي انتشر يف العالم يشير الشيخ إلى 
وباء كورونا املستجد قد خيف من أذاه أن يعدي البشر وهو سريع االنتشار وإلى حداآلن 
لم يجد له دواء. فهنا أكد موالي احلاج وبدون خالف على وجوب ترك صالة اجلمعة 
مراعاة لصحة األجساد إلن حسبه جميع األدلة التي قدمها أنفا وكل جتمع يؤدي إلى 
نشأ هذا الداء. مذكرا بأن هذا وقع يف زمن النبي والتابعني ومن ينفي ذلك فهو قصير 

باعه لم يطلع على األدلة. كما أضاف شيخ الزواية احلبيبية أن الدين خال من كل حرج 
فهو سهل املسالك وسليم املنهج ومن هنا يؤكد على صحة فتوى إغالق املساجد وليس 
فيها حكم إغالقها أي مضرة فاألرض كلها مساجد صاحلة لراكع وساجد واليهم فوات 
اجلمعة بالعذر إلن األجر سيحصل واستدل بحديث النبي )العبد إن مرض أو سافر 
ا كتب له كما كان يعمل مقيما صحيحا(.واختتم الشيخ قصيدته بأن العلم اليدرك 
بالظن والوهم واالحتمال كمادعا أن ينجى املسلمني من هذا البالء ويرفع هذا الوباء. 

لإلشارة يعتبر الشيخ موالي احلاج يف أدرار من الذين يثرون احلركة العلمية بإقليم توات 
يف السنوات األخيرة وذلك بفضل اجتهادته يف عدة قضايا تهم املسلمني مثل مسألة 

القروض الربوية

هالكُ  شخصيِن في حادِث َسير
أودى حادث مرور أليم وقع على الطريق الوطني رقم 51 الرابط بني تيميمونوأمقيدن 

إلى وفاة شخصني من بينهم أستاذ جامعي يدرس بقسم العلوم االجتماعية بجامعة 
أدرار. تفاصيل احلادث تعود إلى إنقالب سيارة سياحية من نوع طيوطا باملكان املذكور 

الذي يبعد 90 كم من املقاطعة اإلدرايهتيميمون حيث خلف احلادث اصابة شخصينذكر 
وأنثى تتراوح أعمارهما على التوالي ب 28 و22 سنة

ووفاة شخصينذكر وأنثى تتراوح أعمارهم على التوالي 63 و57 سنةحيث نقلوا من 
طرف الوحدة الثانوية للمقاطعة املذكورة الى مستشفى تيميمون. فيما تدخلت مصالح 

الدرك الوطني قصد فتح حتقيق ملعرفة مالبسة احلادث.
عبد اهلل مجبري

أدرار

سّكاُن قريتي مطريون وعين بلبال 
يطاِلبــون بفــِك ُعزلِتهـــم

عن  العزلة  بفك  أولف،اإلسراع  بدائرة  بلبال،  وعني  مطريون  قريتي  سكان  يطالب 
الربط بني  الوالئي  والطريق  القريتني  الرابط بني  الطريق  إمتام مشروع  منطقتهم من خالل 

أولف أدرار القدمي اجلديد والذي ميتد على مسافة حوالى 60 كلم.
الطريق أجنزت منه مسافة 07 كلم فقط، وهو مقسم الى شطرين، احلصة االولى على 
مسافة 32 كلم وتنطلق من نقطة الربط طريق ادرار اولف الى القريتني والتي أوكل إجنازها 
ملحوظ  حتسن  شهدت  االشغال  ووتيرة   )EPTRC(الطرقات إلجناز  العمومية  للمؤسسة 
كلم   38 مسافة  على  الثانية  احلصة  متقدمة.أما  بها  واالشغال  األخيرة  االونة  هاته  يف 
نسبة  جتاوز  دون  اإلجناز  مدة  أنتهت  التي  احلصة  وهي  خاصة  مؤسسة  الى  اجنازها  أوكل 
االجناز %5 ويطالب اهالي املنطقة من اجلهات املختصة اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
التي تضمن تسريع وتيرة وحسن اإلجناز. إذ يعرف. هذا الطريق وضعية متدهورة ونقاط 
الصغيرة  اجلسور  تدهور حالة  على  على سالكيه، فضال  تشكل خطرا  أصبحت  سوداء، 
وانسدادها، وتكسيرها، األمر الذي صعب عملية تنقل األشخاص واملركبات، أين باتت 
هذه  يناشد سكان  هنا  البلدية.ومن  مقر  وإلى  من  التنقل  ثقيلة يف  أعباء  املواطن  تكلف 

القريتني الوالي اجلديد التدخل العاجل لتجسيد الوعود السابقة بإكمال إجناز هذا املشروع
عبد اهلل مجبري

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحروق خطيرة أمس بعد انفجار 
هز محل لتصليح الثالجات بوسط مدينة املغير بوالية الوادي.

وحسب مصادر محلية من مدينة املغير. فإن صاحب احملل كان يهم 
اآلالت  من  وغيرها  واملكيفات  الثالجات  بتصليح  اخلاص  محله  بفتح 
األبواب  تطاير  إلى  ادى  ضخم  انفجار  يحدث  أن  قبل  الكهرومنزلية 

احلديدية للمحل ألمتار وتسقط على أحد املارة الذي أردته قتيال يف عني 
املكان يف حني أصيب صاحب احملل بحروق خطيرة. اذ نقل إلى مصلحة 
اجلثث  حفظ  ملصلحة  اجلثة  نقل  مت  املغير كما  مبستشفى  االستعجاالن 
باملستشفى. هذا وفتحت مصالح األمن حتقيقا لكشف أسباب االنفجار 

الذي يرجح أن يكون سببه متاسا كهربائيا.

الوادي

قتيـٌل وَجريح في انفجاٍر بمَحّل بالمغير

رشيد شويخ

جانت
صال يعزُل قريَة تبكات انقطاٌع في شبكِة االتِّ
يشتكي سكان قرية تبكات التابعة لبلدية برج احلواس مبقاطعة جانت من انقطاع لشبكة االتصال ألزيد من أسبوع ما جعل الضاحية 

خارج مجال التغطية رغم النداءات املتكررة لساكنة للجهات املعنية قصد التدخل لوضع حد للمشكل الذي بات يؤرقهم ويسبب تأخرا 
كبيرا لدى مصاحلهم. 

وكما اجمع قاطني املنطقة النائية التي تبعد 15 كلم عن بلدية برج احلواس يف حديثهم ل أخبار الوطن أن وضع االتصاالت يف القرية 
أصبح ال يطاق متاما رغم أن املتعامل يتحدث عن تغطية كاملة للتراب الوطني بشبكة اجليل الرابع معلقني على الوضع انه مجرد اسم فقط 
على مستوى مقاطعة جانت وإقليمها ابن تذهب حقوق املشتركني هباءا منثورة أملني يف ذات السياق التدخل العاجل للجهات الوصية 

على مستوى الشبكة وإرسال تقنيني يف املجال لغرض أصالح ما ميكن إصالحه وإيجاد حال لهذه املعضلة التي باتت تعكر صفواهم وتؤخر 
مشاريعهم وارتباطاتهم اليومية. 

براهيم مالك
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وليــــة يَمِهـــــّد  بيــــاُن األولمِبّيــــة الدَّ
لتأجيــــِل »طوكيـــــــو 2020«

تحديُد مصيِر األولمبياد خالَل أسبوع

قال مصدران باحلركة األوملبية لـ »رويترز«،أمس الثالثاء، إنه سيتم اتخاذ 
األيام  يف   ،2020 طوكيو  أوملبياد  تأجيل  إمكانية  بخصوص  النهائي  القرار 
املقبلة. وازدادت الضغوط على اللجنة األوملبية الدولية ومنظمي ألعاب طوكيو 
أمس شينزو  وعقد  كورونا.  فيروس  انتشار  بسبب  األوملبياد،  تأجيل  أجل  من 
اللجنة  رئيس  باخ  توماس  مع  الهاتف  عبر  اجتماعا  الياباني  الوزراء  رئيس  آبي 
األوملبية الدولية. وقال أحد املصدرين »سيتم إعالن القرار يف خالل أيام. األمر 
ال يتعلق بأسابيع بل بأيام«. وأصرت اللجنة األوملبية الدولية طويال على إقامة 
دورة األلعاب يف موعدها، حيث من املفترض أن تنطلق يف 24 جويلية، لكن 
انتشار الفيروس من آسيا إلى أوروبا، تسبب يف املزيد من الضغوط املتزايدة يف 

ظل معاناة الرياضيني لالستعداد لدورة األلعاب.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية، امس الثالثاء، أن اللجنة املنظمة ألوملبياد 
طوكيو 2020، ستعقد اجتماًعا للمجلس التنفيذي يوم اإلثنني املقبل ملناقشة 

تأجيل الدورة.
أوملبياد  منظمو  سيجتمع  البريطانية،  سبورتس«  »سكاي  شبكة  وبحسب 
على  اليابان  قدرة  على  كورونا  فيروس  تأثير  ملناقشة  مارس،   30 يوم يف  طوكيو 
استضافة البطولة بشكل آمن وناجح. وعقب ذلك، سيتم عقد مؤمتر صحفي، 

لإلعالن عما مت االتفاق عليه، حيث يعتبر قرار التأجيل هو األقرب.
القسم الرياضي

اول  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  أعلن 
ملسابقتي  النهائيتني  املباراتني  تأجيل  أمس، 
ليغ«  »يوروبا  األوروبي  والدوري  األبطال  دوري 
اللتني كانتا مقررتني يف ماي املقبل بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستجد.وقال االحتاد يف بيان له 
بتأجيل«  رسميا  قرارا  األوروبي  االحتاد  »اتخذ 
املباراتني النهائيتني اللتني كانتا مقررتني يف 27 
بالنسبة  بولندا  يف  غدانسك  ملعب  على  ماي 
يف  أتاتورك  ملعب  على  منه  و30  ليغ،  ليوروبا 
اسطنبول بالنسبة لدوري األبطال. وأضاف »لم 
يتخذ أي قرار بشأن املوعدين اجلديدين. ستقوم 
األسبوع  تشكيلها  مت  التي  العمل  مجموعة 
املاضي، بدراسة اخليارات احملتملة. لقد بدأت 
الزمني«،  اجلدول  فحص  يف  بالفعل  املجموعة 
»يف  اجلديدين  املوعدين  عن  باإلعالن  واعدا 

الوقت املناسب«.
تعيينها  مت  التي  العمل  مجموعة  أن  وتابع 
»إكمال  أجل  املمكنة من  احللول  دراسة  هدفها 
املاضي  اخلميس  واجتمعت  احلالي«  املوسم 
وثالثة  األوروبي،  االحتاد  من  أعضاء  ثالثة  مع 
وعضو  لألندية،  األوروبية  الرابطة  من  أعضاء 
من رابطة الدوريات األوروبية، وممثل من رابطة 
الدوري  رابطة  من  وآخر  اإلسباني  الدوري 
الذي  األوروبي  االحتاد  وكان  املمتاز.  اإلجنليزي 

أعلن أيضا تأجيل املباراة النهائية ملسابقة دوري 
األبطال للسيدات التي كانت مقررة يف 24 ماي 
بعد  الشهر  هذا  سابق  وقت  يف  قرر  فيينا،  يف 
القاريتني  مسابقتيه  تعليق  طارئة  اجتماعات 
لألندية إلى أجل غير مسمى. كما قرر تأجيل 
كأس أوروبا إلى عام 2021 بعدما كانت مقررة 
هذا الصيف يف 12 مدينة مبناسبة الذكرى الـ60 

النطالق املسابقة القارية.
وضمن التأجيل أربع مباريات يف إياب الدور 
)مانشستر  األبطال  دوري  ملسابقة  النهائي  ثمن 
اإلسباني،  مدريد  االجنليزي-ريال  سيتي 
برشلونة  الفرنسي،  اإليطالي-ليون  يوفنتوس 
ميونيخ  وبايرن  اإليطالي  اإلسباني-نابولي 
األملاني-تشلسي اإلجنليزي(، وإياب الدور ثمن 
النهائي ملسابقة الدوري األوروبي مع مباراتني من 
اإليطالي  اإلسباني-روما  )إشبيلية  الذهاب  دور 

وإنتر ميالن اإليطالي-خيتايف اإلسباني(.
اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  فرق  وضمنت 
وباريس سان جرمان الفرنسي وأتاالنتا اإليطالي 
النهائي  واليبزيغ األملاني بطاقتها إلى الدور ربع 

للمسابقة القارية العريقة.
يف  الكبرى  واألندية  القاري  االحتاد  ويواجه 
األعباء  من  املزيد  تكّبد  احتمال  العجوز  القارة 

املالية ما لم يتم إكمال مسابقة دوري األبطال.

تأجيُل األلعاِب سيكلُِّف 
اليابـان نحَو 6 مليار 

دوالر خسائـــَر
أكد خبراء يابانيون أن تأجيل دورة األلعاب األوملبية 
القادمة بطوكيو 2020، ودورة األلعاب الباراملبية التي 
تعقبها يف طوكيو سيكلف اليابان ما بني 640 و670 
مليار ين ياباني )ما بني 5.8 مليار و6.1 مليار دوالر 

أمريكي(.
واعترفت اللجنة األوملبية الدولية أنها تدرس تأجيل 
أوملبياد طوكيو بسبب تفشي اإلصابات بفيروس »كورونا« 
املستجد يف أماكن عدة بالعالم. كما أشار رئيس الوزراء 
الياباني شنزو آبي إلى أنه ال ميكن إقامة األوملبياد يف ظل 

الظروف احلالية.
وقال البروفيسور كاتسوهيرو مياموتو أستاذ االقتصاد 

بجامعة »كانساي« اليابانية أن بالده ستخسر نحو 
8ر640 مليار ين ياباني حال اتخذت اللجنة األوملبية 
الدولية قرارها بتأجيل أوملبياد طوكيو 2020. وأوضح 

مياموتو أن إلغاء األوملبياد بشكل تام سيكلف بالده نحو 
5ر4 تريليون ين. ولكن اللجنة األوملبية الدولية وآبي 

أكدا أن اإللغاء ليس مطروحا.
وقال اخلبير االقتصادي جونيتشي ماكينو، يف 

تصريحات لصحيفة »نايكاي بزنس ديلي«، إن تأجيل 
األوملبياد سيكلف اليابان 670 مليون ين فيما ستقفز 
التكلفة يف حالة اإللغاء إلى 8ر7 تريليون ين سيفقدها 

إجمالي الناجت القومي للبالد.
ومن املقرر أن تقام دورة األلعاب األوملبية خالل الفترة 

من 24 جويلية إلى 9 أوت املقبلني كما تعقبها دورة 
األلعاب الباراملبية من 25 أوت إلى 06 سبتمبر املقبلني.

أمريكـا تلتحــُق 
بركــِب ُمؤيــدي 
تأجيِل األولمبّياد
قالت اللجنة األوملبية األمريكية، إن 
أوملبياد طوكيو 2020 يجب أن تتأجل، يف 
أحدث انتكاسة لأللعاب، وسط جائحة 

فيروس كورونا.
وأضافت اللجنة أنها استطلعت آراء 
حوالي 4 آالف رياضي خالل عطلة نهاية 

األسبوع، وأشار 65 باملائة من املشاركني إلى 
أن تدريباتهم تضررت بشدة أو توقفت متاما، 
بسبب القيود التي تهدف للحد من انتشار 

الفيروس.
وقال مسؤولو اللجنة األوملبية األمريكية، 

إن حتى يف حالة تراجع املخاوف الصحية 
احلالية يف الصيف، فإن الضرر الذي أصاب 

التدريبات وعملية مكافحة املنشطات 
والبطوالت التأهيلية ال ميكن جتاوزه بطريقة 

ُمرضية.
وأوضحت سوزان ليونز رئيسة 

مجلس إدارة اللجنة األوملبية األمريكية، 
وسارة هيرشالند الرئيسة التنفيذية يف 
بيان »يف ضوء ذلك أصبح واضحا أكثر 
من أي وقت مضى أن مسار التأجيل هو 

األفضل«. وتابعت »نشجع اللجنة األوملبية 
الدولية على اتخاذ كل اخلطوات الضرورية 

لضمان إقامة األلعاب يف ظروف آمنة وعادلة 
لكل املنافسني«.

ويف وقت سابق قال ديك باوند عضو 
اللجنة األوملبية الدولية، إن املنظمة قررت 
تأجيل األلعاب وتتطلع إلقامتها يف 2021.
ويأتي بيان اللجنة األوملبية األمريكية 

بعد أن قالت كندا وأستراليا إنهما لن ترسال 
رياضيني إلى األلعاب املقررة يف الفترة من 
24 جويلية إلى التاسع من أوت بسبب 

تفشي فيروس كورونا.

ٍة  الِعبو البايرن وأنديَّ
 أخـــرى يوافقــون
 على تخفيِض رواِتبهم
ذكرت وسائل اإلعالم األملانية امس 

الثالثاء أن العبي بايرن ميونيخ وأندية أملانية 
أخرى وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل 
مساعدة مسؤوليهم على مواجهة األزمة املالية 

التي تسبب بها فيروس كورونا املستجد.
وكتبت صحيفة »بيلد« األكثر شعبية 

يف أملانيا أن العبي وأعضاء املجلسني 
اإلداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، 
متصدر البوندسليغا حلظة وقف النشاط 
الكروي يف البالد يف 13 مارس احلالي، 

أكدوا استعدادهم للتخلي عن 20 باملائة من 
رواتبهم. وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها 
بايرن ميونيخ الذي يضم تشكيلة مدججة 

بالنجوم، املوسم املاضي 336,2 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن العبي بوروسيا 
مونشنغالدباخ كانوا أول من اقترح بشكل 
تلقائي تخفيض الرواتب يف أملانيا، تالهم 

العبو فيردر برمين وشالكه، مضيفة أن 
املفاوضات جارية مع العبي بوروسيا دورمتوند 

وباير ليفركوزن.
وتابعت أن السويسري لوسيان فافر 
مدرب بوروسيا دورمتوند عرض بنفسه 

تخفيض راتبه، مشيرة إلى أن النادي يتوقع 
تخفيض رواتب الالعبني بنسبة 20 باملائة 
إذا لم تستأنف املباريات، و10 باملائة يف 

حال استؤنفت بدون جمهور على اعتبار أن 
األندية حتصل يف هذه احلالة، على حقوق 

البث التلفزيوني

دون تحديد موعد بديل
ل نهائي األبَطال  »يويفا« ُيؤجِّ

وِري األوروبِّــــي والـــدَّ

رئيس االتحاد الدولي .. أنفانتينو:

 أزمــُة كورونــا ُتعتبـــر فرصـــًة إلعــادِة َهيكلـة 
كــــــرِة الَقـــــدم العالميـــــة

إنفانتينو،  السويسري جاني  القدم )فيفا(  الدولي لكرة  رأى رئيس االحتاد 
أن األزمة التي سببها فيروس كورونا املستجد عامليًا، قد تشكل فرصة إلعادة 

هيكلة اللعبة الشعبية التي توقع أال تعود عجلتها للدوران قبل ماي.
وفرض وباء »كوفيد19-« الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص حول 
الرياضية، وجّمد منافسات  النشاطات  العالم، شلاًل شبه كامل على مجمل 

كرة القدم إلى أجل غير معروف.
ودفع الفيروس الذي فرضت ملكافحة تفشيه قيود واسعة على حركة السفر 
والتنقل، إلى إرجاء مواعيد كبيرة كانت مقررة هذا الصيف إلى الصيف املقبل، 
إلى تأجيل  بالفيفا أيضًا  القدم، ما حدا  أميركا لكرة  أوروبا وكوبا  أبرزها كأس 
النسخة األولى من كأس العالم بصيغتها اجلديدة، والتي كان يأمل بإقامتها يف 

صيف 2021، إلى موعد لم يحدده بعد.
سبورت«  ديللو  »غازيتا  صحيفة  نشرته  حديث  يف  إنفانتينو  وقال 
ميكن  متى  نعرف  ال  العاملي،  االقتصادي  األثر  تقييم  إلى  اإليطالية«نحتاج 

الذعر،  بحالة من  التسبب  دون  وأضاف »من  إلى طبيعتها«.  تعود  أن  لألمور 
لنواجه األمر، سنلعب عندما يصبح يف إمكاننا إن نلعب من دون إن يشكل 
ذلك تهديدا حلياة أي كان، الصحة تأتي بالدرجة األولى. وبعدها كل األمور 
نحّضر  أيضًا  لكن  األفضل،  حصول  نتأمل  »أن  ضرورة  مؤكدًا  األخرى«، 
لألسوأ«.لكن إنفانتينو الذي أعيد انتخابه هذا العام لوالية ثانية من أربعة أعوام 
على رأس الفيفا، دعا إلى أن تفتح األزمة الراهنة باب البحث يف املستقبل.
العاملية من  القدم  رمبا إصالح كرة  املتاحة. ميكننا  الفرص  إلى  »لننظر  وأوضح 
خالل التراجع خطوة إلى اخللف. مع صيغ مختلفة للبطوالت واملسابقات. عدد 
أقل من الدورات، رمبا بعدد أقل من الفرق، لكن بشكل أكثر توازنًا. عدد أقل 
املباريات للحفاظ على صحة الالعبني«. وتابع »هذا ليس خيااًل علميًا،  من 
لنتحدث بهذا الشأن. دعونا نحدد الضرر، ونرى كيف ميكن تعويضه، نبذل 
تضحيات ونبدأ من جديد، ليس من الصفر، لكن نعمل معًا إلنقاذ كرة القدم 

من أزمة تهدد بأن تكون ال رجعة فيها«.
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كرة  رابطة  رئيس  مدوار  الكرمي  عبد  دعا 
األندية  العبي  أمس،  أول  احملترفة،  القدم 
اجلزائريني  ملساعدة  براتب شهري  التبرع  إلى 
وقال  كورونا.  وباء  تفشي  من  املتضررين 
احلكومي  للتلفزيون  تصريحات  يف  مدوار 
»أدعو الالعبني واملسؤولني واإلداريني وأعضاء 
براتب  التبرع  إلى  والطبية  الفنية  األجهزة 
الذين  اجلزائريني  مساعدة  أجل  من  شهري 
كورونا«.  تفشي  بسبب  يومهم  قوت  خسروا 
ملساعدة  مستعدة  الرابطة  أن  مدوار  وأوضح 
الهدف، من خالل  األندية على حتقيق هذا 
إقراضها أمواال على أن يتم استقطاعها الحقا 
التليفزيوني  البث  حقوق  من  حصتها  من 
مثال.وأيد مهدي بن علجية، العب مولودية 
أغلبية  ألن  مشيرا  مدوار،  اقتراح  اجلزائر 
حياتهم،  يف  صعبة  بظروف  مروا  الالعبني 
اولئك  مساعدة  يف  يتوانوا  لن  شك  وبدون 

الذين يعانون اليوم.
متصدر  بلوزداد  شباب  أعضاء  وكان 
بطولة الرابطة األولى، قرروا التبرع بربع راتبهم 

للصندوق الوطني ملكافحة وباء كورونا.
أقرت  اجلزائرية  السلطات  أن  إلى  يشار 
حزمة من االجراءات من أجل احتواء تفشي 

وباء كورونا، حيث تقرر تعليق نشاط العديد 
من اخلدمات العامة. 

القسم الرياضي

طالبهم بالّتبرع براتب شهري

مـدوار يدُعـو الّلِعبين لمساعــدِة 
رَن مــن كورونــا الُمتضـرِّ

ـُم لحملـِة دعم  مجانــي ينضَّ
الُمستشفيـات فـي الجزائـر

انضم قائد املنتخب اجلزائري السابق، 
كارل مجاني، حلملة التبرعات، التي 
تهدف لدعم ومساعدة املستشفيات 
اجلزائرية، يف محاربة انتشار فيروس 

كورونا. وكان العب منتخب احملاربني 
السابق، رفيق صايفي، قد أطلق حملة 
تبرعات واسعة، األحد املنقضي، مبعية 

إحدى اجلمعيات اخليرية يف اجلزائر، حلث 
الالعبني والفنانني ورجال املال واألعمال، 

على مد يد العون لوزارة الصحة. ونشر 
مجاني تغريدة عبر حسابه على »إنستغرام« 

قال فيها »قررت االنضمام إلى احلملة 
اخليرية التي أطلقها صديقي رفيق صايفي، 

لدعم كل املستشفيات اجلزائرية، يجب 
علينا أن نكون متضامنني ومتحدين ملواجهة 

األزمة«. ودعا مجاني العبي املنتخب اجلزائري إلى االلتحاق بهذه املبادرة التضامنية، 
ونشرها على أوسع نطاق، ليصل صداها جلميع من يريد املساهمة يف تخفيف العبء 
عن وزارة الصحة. وقال صايفي خالل مقطع فيديو نشره عبر حسابه اخلاص على 

انستغرام »على غرار العالم، تعاني بالدنا اجلزائر من انتشار وباء كورونا. نحن على 
علم بأن مستشفياتنا ال تتوفر على اإلمكانيات الالزمة ملواجهة هذا الوباء. فيجب على 
أبنائها الوقوف معها يف وقت احملن والشدائد«. وأضاف »لهذا فكرنا يف جمع تبرعات 
لشراء العتاد الطبي واللوازم التي حتتاجها املستشفيات اجلزائرية حاليا. أطلب من كل 
الرياضيني وحتى اإلعالميني واملمثلني وكل شخص قادر على مساعدة بالده يف هذا 

الظرف أن ينضم إلينا«. وختم صايفي قوله »أترك لكم رقم الهاتف اخلاص بأحد 
اجلمعيات، التي ستتكفل بجمع هذه التبرعات من أجل التعرف على تفاصيل هذه 

املبادرة وكيفية املساهمة، فلنتوكل على اهلل ونتحد من أجل اجلزائر«

سوداني يطالُب الجزائرييَن بعدم 
االستهانِة بـ »كوفيد - 19«

طالب الدولي اجلزائري، هالل العربي سوداني، مهاجم أوملبياكوس اليوناني، 
الشعب اجلزائري، بعدم االستهانة بفيروس كورونا املستجد، وأخذ كامل احتياطاته 

لتفادي التعرض لإلصابة. وقال العب أوملبياكوس يف فيديو توعوي، عبر كافة 
حساباته الرسمية، أول أمس »أتوجه بكالمي جلميع اجلزائريني، نحن شعب معروف 
مبواقفه املشرفة يف األوقات الصعبة، لذا يجب علينا االبتعاد عن األنانية، ألننا جميعا 

على نفس املركب، فإما أن ننجو معا أو نغرق جميعا«. وتابع »هنالك مخرج واحد 
بالنسبة لنا يف هذا الظرف العصيب، وهو تطبيق تعليمات املختصني، بالبقاء يف املنازل 
ملدة أسبوعني، فهذا لن يضر أحدا بل بالعكس سيساعد يف كبح انتشار هذا الفيروس 

اخلطير«. وأضاف »خطورة كورونا متكن من االنتقال بسرعة، وظهور أعراضه عند 
أغلب حامليه بشكل مفاجئ، وأحيانا ال تظهر لكن العدوى تنتقل، لذلك وجب 
علينا توخي احليطة واحلذر، وعدم التواجد يف األماكن املكتظة، وترك مسافة أمان 

بيننا، هذه هي الطريقة الوحيدة حملاربته ». وأمت »أسأل اهلل أن يحمينا جميعا وأن يشفي 
املرضى، ويرحم من فارقنا، وأن يحفظ بلدنا اجلزائر من كل مكروه«.

»الفاف« تنشر صورا للعشب الطبيعي الذي  ُوضع
األرضيُة الَجديدة لملعِب وهران 
سَتكون جاهزًة في ُغضون أسابيع
نشرت الفدرالية اجلزائرية لكرة القدم، عبر موقعها اإللكتروني صورا ألرضية 
امللعب اجلديد لوهران الذي يقع مبنطقة بير اجلير إلظهار العشب الطبيعي الذي مت 
زرعه، والذي بدأ ينمو تدريجيا، وبحسبها، فإن األرضية ستكون جاهزة خالل 

األسابيع القليلة املقبلة.
وقالت »الفاف« فإن عملية تهيئة ارضية هذه املنشاة التي ستحتضن يف صيف 

2021 األلعاب املتوسطية، وفق طريقة تقنية حديثة، أي األرضية الهجينة التي يزرع 
من خاللها العشب الطبيعي، وهو مدعوم مبيكرو فايبر اصطناعي.

وبات ملعب بير اجلير ثاني منشأة يتم تهيئة ملعبها بفضل هذه التقنية، بعد 
ملعب 5 جويلية األوملبي يف اجلزائر العاصمة، كما سيتم تهيئة أرضية املالعب التي 

هي يف طور اإلجناز بنفس التقنية، ويتعلق األمر بكل من ملعب تيزي وزو اجلديد 
وملعبي براقي والدويرة يف العاصمة.

مورينو يريُد ضمَّ عّطال إلى توتنهام
كشف تقرير صحفي بريطاني، اول أمس، عن األسماء التي حددها البرتغالي 

جوزيه مورينيو، املدير الفني لتوتنهام، للتعاقد معها يف فترة االنتقاالت املقبلة. 
وذكرت شبكة »سكاي سبورتس«، أن مورينيو يدرك جيًدا أنه من الضروري إجراء 

بعض التغييرات يف الفترة املقبلة، حيث يسعى لتعزيز الدفاع وخط الوسط. وأضافت 
أن النمساوي مارسيل سابيتزر، العب وسط اليبزيغ، هو املرشح األول لالنضمام 

لتوتنهام. ولفتت إلى أن إيدير ميليتو مدافع ريال مدريد، وجيفري كوندوغابيا العب 
وسط فالنسيا، من األسماء التي يرغب مورينيو يف تدعيم فريقه بها، موضحة أن 

غيابهما عن التشكيلني األساسيني بفريقيهما، قد يسهل من مهمة السبيرز يف التعاقد 
معهما.وختمت بأن األسماء األخرى، هي جمال لويس العب نورويتش سيتي، 

والدولي اجلزائري يوسف عطال جنم نيس الفرنسي.

وجه الدولي اجلزائري سليم بوخنشوش، 
أول أمس، رسالة لالعبني يترجاهم تقدمي يد 
وباء  أزمة  لتجاوز  املعوزة  للعائالت  املساعدة 
ان  لدرجة  ببالدنا  تعصف  الذي  »كورونا« 
حالة  بفرض  شبيهة  تدابير  اتخذت  الدولة 

الطوارئ.
عبر  فيديو  السعودي  أبها  العب  ونشر 
اإلجتماعي،  التواصل  موقع  على  حسابه 
يشرح لالعبني بأن قرار احلرج الصحي الذي 
املهن  اصحاب  بعض  يحرم  الدولة  اتخذته 
ال  وقد  اليومي،  قوتهم  حتصيل  من  احلرة 

يجدون ما يأكلون.
الساحلي  للنجم  السابق  الالعب  وقال 
التونسي، بأن نشر بعض الالعبني لفيديوهات 

يغسلون  كيف  الناس  خاللها  من  يعلمون 
»اجلزائريون  بالقول  منها  فائدة  ال  أيديهم 
يعرفون كيف يغسلون أيديهم لكن هم بحاجة 
العصيبة،  الفترة  هذه  خالل  مساعدة  إلى 
وعلى الالعبني منحهم يد العون ماديا وليس 
تقدمي النصائح بعدم اخلروج من البيت وكيفية 

غسل األيدي«.
املدية  ألوملبي  السابق  الالعب  وبدا 
وشبيبة القبائل تضامنا كبيرا وروح املسؤولية، 
من  ليس  الفيديو  هذا  »نشرت  قائال  وصرح 
التحمل  أطق  لم  بل  اعالميا،  الظهور  اجل 
مواطنني  من  كثيرة  رسائل  وصلتني  بعدما 
من  يطلبون  وأخرون  املساعدة،  يريدون 

الالعبني مساعدة الفقراء«.

ـون يعرفـون كيَف يغِسلون أيِدَيهـم  الجزائريُّ
وعلــى الّلعبيــن مساعـدُة الفقــراء!

بوخنشوش بنبرٍة حادة يظهر تضامنا كبيرا لمحاربة الوباء:

سيتي  مانشستر  نادي  إدارة  أبدت 
أن  وأكدت  اإلطمئنان،  من  نوعا  اإلجنليزي 
حاّدا  نزيفا  يعرف  لن  سوف  الكروي  فريقها 
يف الصيف املقبل، املرادف لِعدم رحيل أفضل 
القدم  لكرة  األوروبي  اإلحتاد  وكان  العبيها. 
قد عاقب مؤخرا فريق مانشستر سيتي، مبنعه 
األوروبي  والدوري  األبطال  رابطة  من خوض 
مالية  غرامة  وتسديد  املقبلني،  املوسَمني  يف 
النادي  خرق  ِبسبب  أورو.  مليون   30 ِبقيمة 
النظيف.  املالي  اللعب  للوائح  اإلجنليزي 
وحينها توقع مهتّمون ِبالشأن الكروي العاملي، 

أن يرحل عديد العبي »السيتيزن« يف الصيف 
املقبل، نحو وجهة أخرى.

مانشستر  نادي  إدارة  يف  مسؤول  وقال 
سيتي إن هيئته لم تستقبل أي العب، جاء 
املقبل.  الصيف  يتحّدث عن رحيله يف  إليها 
صحيفة  نشرتها  تصريحات  يف  وأضاف 
أن  منذ  أنه  أمس،  أول  البريطانية،  »ميرور« 
 14 الـ  يف  األوروبية  ِبالعقوبة  إدارته  ِعلمت 
من فيفري املاضي، لم يسمع أي العب من 
املقبل.  الصيف  يف  بالرحيل  يطالب  فريقه 
وسيلة  تذكره  لم  الذي  املسؤول  لِنفس  ووفقا 

دليل  الصمت  هذا  فإن  إليها،  املشار  اإلعالم 
على أن فريقه سوف لن يشهد نزيفا حاّدا يف 
سوق اإلنتقاالت الصيفية املقبلة، وسيواصل 
بطل  مع  الكروية  مغامراتهم  الالعبني  جل 

إجنلترا يف النسخَتني املاضيَتني.
وكانت تقارير صحفية أوروبية قد ذكرت 
يف األّيام القليلة املاضية، ِبأن النجم اجلزائري 
يف  سيتي  مانشستر  سيترك  محرز  رياض 
جيرمان  سان  باريس  نحو  املقبل،  الصيف 

الفرنسي أو ريال مدريد اإلسباني.
محمد هشام

َمحــرز لــن يرحـَل إلـى ِريـال مدريد 
أو َباريـــس ســان جيرمــان
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الخّطاط الجزائري صالح المقبض لـ »أخبار الوطن«:

 أطمُح للوصوِل إلى الَعالمّيِة وعمِل توأمٍة مع فنَّانين َعالميِّين 

حاورته: صارة بوعياد
أبدع يف فن اخلط العربي، الذي اعتبره بعد جمالي بعيدا عن 
أعماله  على  أثرت  حياته  مرحلة صعبة يف  عاش  اللغوي،  بعدها 
الفنان  إنه  باإلحساس،  مرتبط  عنده  فاللون  الفنية،  اإلبداعية 
التشكيلي واخلطاط املنحدر من مدينة غرداية صالح املقبض، الذي 
يعمل على جتسيد مدرسة خاصة لفن اخلاص باخلط العربي وأن 
للمستقبل  القادم  العنوان  بصفتهم  لألطفال،  كبعد جمالي  يلقنه 
لوحة  صاحب  يخفي  لم  كما  فيه،  االستثمار  من  البد  الذي 
أمثال  املستشرقني  العربي  املنظر  بالرسم  غرامه  اجلديدة«  »أفكاري 

إتيان ديني وتعلقه بحياة اجلزائريني. 
ثنا عن ميزتك يف اخلطِّ العربي، لو سمحت! حدِّ

اسميه احلرف العربي، ألن اخلط العربي نقرر به للكتابة لكن 
فنان  أنا  مؤلف  أو  كاتبا  لست  كامال،  نصا  ألضع  مجبرا  لست 
تشكيل  يف  فأبدعت  فنية  لوحة  تكون  ألن  تصلح  جملة  وجدت 
حروفها، وإذا تكلمنا عن احلرف العربي وعالقته بالشكل وباللوحة 

التي أبدع فيها.
 كيف تتشكل قيمة اللوحة الفنية عندك 

كفنان تشكيلي وكخطاط؟

يف  بل  رسمها  يستغرق  الذي  الوقت  يف  ليس  قيمتها  اللوحة 
مدى قيمتها، فهناك لوحة أبقى فيها مدة ثالثة أيام، وهناك لوحة 
استغرقت 12 يوما، وهناك لوحة جسدتها يف شهرين، فلكل لوحة 

مبقياس معني.
كيف تختار عناوين لوحاتك اإلبداعية؟

احلرف كلمة أو جملة، والعنوان ليس بضرورة أن يكون نفسه يف 
اللوحة، مثال لوحة »القمر« ال وجود لكلمة القمر لكني شاهدت 
اللوحة كأنها القمر، ومثال »أفكار اجلديدة« هي لوحة من لوحاتي 
التي رسمتها مع نهاية سنة 2017، وقصدت بها حياتي اجلديدة، 
ويف بعض املرات أختار اسم اللوحة انطالقا من إحساسي اخلاص 

باللوحة وليس باملوضوع الذي ركزت عليه.

 من فوضى احلواس إلى فوضى األلوان يف لوحاتك.. 
حدثنا عنه!

فوضى األلوان، من فوضى الكالم وفوضى احلواس، وأنا اآلن 
أفكاري  متثل  لوحات  فهناك  اجلديدة،  أفكار  املرحلة،  هذه  أعيش 
حقيقة بقدر ما فيها اخللفيات األلوان حرة عشوائية، فيها القليل 
من اجلرأة واجلنون واحلرية املطلقة، بقدر ما فيها حروف، وشخصيا 
تغيرت انقلب من مرحلة لوحاتي بأسلوب رزين، إلى حياة أخرى 

متثلها دائما لوحاتي فيها عشوائية وحرية.
امللفت لالنتباه أن هناك لوحات ما بني السواد واأللوان الباهية 

لها عالقة بإحساسك هل ميكن أن تشرح ذلك؟

لوحاتي،  يف  قدمية  أحاسيس  عن  تبحثني  وكأنك  آنت  نعم 
وحقيقة اإلنسان الذي يتحدث معك أالن ليس هو نفسه الذي أجنز 
اللوحة، حيث عشت إحساس يف تلك اللحظة، طما لي طقوس يف 
الرسم مثال أعمل من 10 مساءا إلى 6 صباحا فترة غريبة أمارس 
فقط،  واللوحة  أنا  باإلحساس  يتكلمون  اثنان  فأجد  الفن،  فيها 
احلروف  موسيقى  فتتشكل  كلثوم،  آم  الرشق  مطربة  إلى  واستمع 
وكأن احلروف تعزف سيمفونية كالسيكية، فال يوجد وقت لتوثيق 
اإلحساس يف تلك اللحظة، وعليه وثقت املرحلة بأفكار وأحاسيس 

يف اللوحة.
اللوحة تعبر عن مرحلة..  كيف؟  

من  هناك  باإلحساس  فنه،  ومع  اللوحة  مع  يعيش  من  هناك 
يعيشها بالعقل، أن شخصيا أعيش مع لوحاتي بالقلب، البد أن 
أدخل  أن  اللحظة، فال أستطيع  تلك  اللوحة باإلحساس يف  ننجز 
العقل حتى يف املواضيع ويف طريقة اختيار اللوحة واأللوان، وأترك 
الفن  إنتاج  هو  احلياة  يف  فهديف  وفقط،  باإلحساس  متعلق  األمر 

وإلسعاد نفسي.
ما هو األثر الذي تركته مدينة غرداية يف فنك؟

غرداية مسقط رأسي املدينة التي أثرت كثيرا يف نفسي سواء 
باإليجاب والسلب، وهنا البد أن أشير أن مهنتي كانت باألساس 
العليا لألساتذة، لكن  املدرسة  الفنية ألني خريج  التربية  كأستاذ 

املوت  من  وجنوت  التسعينيات  سنوات  يف  التدريس  عن  توقفت 
وجدت  ما  بعد  اإلمارات  إلى  حينها  السفر  قررت  مرات،  عدة 
الشارقة  يف  العربي  اخلط  منها  تعلمت  فرصة  فكانت  هناك  عمل 
العربي  اخلط  يف  أكثر  تكونت  فنان  كوني  من  وانطلقا  بالتحديد، 
على يد عراقيني والسوريني، فكنت أعمل ليال وأدرس فنون اخلط 

العربي صباحا.
يف نظرك، هل يستطيع الفنان اجلزائري أن يعيش بفنه؟

يف احلقيقة أنا ال أعيش بفني، ويف اجلزائر ال ميكن أن تعيش 
والسياحة  سعرها،  من  أقل  تباع  هنا  فاللوحات  إطالقا،  بفنك 
منعدمة يف البلد، ورغم ذلك استطعنا أن نروج للفن التشكيلي يف 
كل من فرنسا، كندا، أمريكا، لكن أعيد وأكرر أن اجلزائر دولة لم 
تفتح سوق الفن التشكيلي، والشعب إما قدرته الشرائية ضعيفة، 
أو ليس له عالقة بثقافة الفن، حيث هناك من يعمل للفن وهناك 

من يعتمد الفن كتجارة.
 هل توجد لوحة من لوحاتك تعلقت بها لدرجة أنك 

لم تعرضها للبيع؟

أنني  لدرجة  اللوحات  بأحد  تعلقت  وان  حدث  لقد  صحيح 
قمت ببيعها يف إحدى املعارض الفنية وقمت بشرائها من جديد 
معرضي  يف  لكنها  اسمها،  كان  هكذا  األبد«  إلى  بها  »تعلقت 
األخير قمت ببيعها وغيرت عنوان اللوحة فصارت »اخليانة« ألني 
قمت بخيانتها عندما عرضتها للبيع من جديد، وال أخفي أمرا أن 

قلبي ينبض يف احلرف العربي أثناء إبداع لوحاتي.
فيما تتشكل طموحاتك يف ممارستك اخلط العربي؟

طموحي ليس أقل من العاملية، حيث أسعى إليصال هذا الفن 
الفنانني عامليني، ألن  توأمة مع  أن  يتمثل هديف  العالم، كما  إلى 
احلرف العربي ملك كل العرب وكل العالم املغاربي، نوصله حاليا 
إلى العربي على أنه حكمة وشعر وقرآن، ويف بعض اللوحات هي 
حروف وأجزاء من احلروف، أما املرحلة الثانية أن تدخل لوحاتي 
له  ليس  بعد جمالي  يعد  الذي  العربي  باخلط  واالعتراف  العاملية 

عالقة بالبعد اللغوي.

قال الفنان التشكيلي والخّطاط الجزائري صالح المقبض، في حوار أجرته معه »أخبار الوطن«، إنه يطمح بإبداعاته في فن الخط العربي للوصول إلى 
العالمية؛ إذ يجد أن الحروف العربية باختالف أشكالها ذات  بعد جمالي وليس بضرورة ذات بعدا  لغويا.

  قلِبــي ينبـــض بالحــرف العربــي أثنــاء َرسمــي لوَحاتــي 
  الحـــرف العربــي هــو بعــد جمالــي وليــَس لغوّيــا
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جزائريون يلجؤون إلى التَّسّوُق اإللكتروِنّي 
فـــي زمـــِن كورونـــا

اجلديد اجلزائريني  الفيروس  حبس 
مما جعلهم غير قادرين على ا يف منازلهم، 

لتسوق يف املتاجر صفة مباشرة.
اإلنترنت  شبكة  عبر  الشراء  وأصبح 
إلى  نظرا  األخيرة  السنوات  يف  مغريا 
بينها سهولة  من  والتي  توفرها  التي  املزايا 
االستخدام، ووضوح املخزون من كل منتج 
وتقييمات الزبائن للمنتوج حيث تساعدهم 
على اتخاذ قرار الشراء من عدمه، كما أن 
ساعات التسوق متاحة على مداراليوم دون 
توقف، واألسعار مناسبة وكذلك إمكانية 
ملن  االستالم  عند  الدفع  وخدمة  املقارنة 

ما  إلى  إضافة  بنكية.  بطاقات  ميلكون  ال 
كثرة  من  التسوق  يف  اإلنترنت  به  تتميز 

العروض والتخفيضات على مدار السنة.
ارتفاعا  حديثة  بيانات  وكشفت 
ملموسا يف اإلقبال على التسّوق عبر املواقع 
يف  املستهلكني  قبل  من  اإللكترونية، 
السوق  مراصد  وسّجلت   ، اجلزائر  أسواق 
االستهالكية ارتفاعا الفتا يف أرقام التسوق 
القليلة  األسابيع  خالل  اإللكتروني 
املاضية التي اتسمت بتفضيل املستهلكني 
التجارية  املراكز  من  مباشرة  التسوق  عدم 

التقليدية.

ال  اإللكترونية،  التجارة  وبفضل   .
اإليرادات  يف  زيادة  الشركات  تشهد 
اجلديدة فحسب، بل أصبحت أكثر قدرة 
على احلفاظ على سالمةموظفيها وزبائنها.
الشراء  على  التهافت  اخلبراء  ويفسر 
والتخزين بأن اخلوف من املجهول يف أوقات 
ينبغي  االستجابة  بأن  واالعتقاد  األزمات 
الناس  أن تعادل جسامة احلدث، يدفعان 
احتياجاتهم،  تفوق  بكميات  الشراء  إلى 
رغم أن رد الفعل األمثل يف هذه احلالة هو 

غسل اليدين فقط.
 ربـــحا  للوقت

خالد  النفسي  األخصائي  وأكد 
زوبيري، ، أن “تخزين السلع قد يؤدي إلى 
ارتفاع حاد يف األسعار. فإذا تضاعف سعر 
ستنقص،  أنها  املستهلك  يظن  السعلة، 

وهذا يؤجج الشعور بالقلق”.
من  الكثير  أسعار  بالفعل  وارتفعت 
السلع إثر تفشي فايروس كورونا املستجد، 

إذ أشارت تقارير إلى أن
  500 قيمتها  جتاوزت  الوجه  كمامات 

دينار  على مواقع التسوق اإللكتروني”.
وأضاف ، هذا التهافت على الشراء 
إلى اخلوف من اختالل سالسل التوريد 
الفيروس،  تفشي  بسبب  واإلنتاج 
سلسلة  يف  األقوى  احللقة  تعد  التي 
من  مخاوف  وشاعت  العاملية،  التوريد 
والسلع  والكمامات  األدوية  نقص 

االستهالكية األخرى.

ونبه تايلور إلى أن ثمة فارقا كبيرا بني 
بدافع  الشراء  وبني  للكوارث  االستعداد 
معظم  يعرف  األولى  احلالة  ففي  الهلع، 
حال  يف  يحتاجونها  التي  السلع  الناس 
لكن  االتصاالت،  انقطاع  أو  املياه  نقص 
آثار  يكتنف  الذي  الغموض  أن  املشكلة 
تفشي فيروس كورونا املستجد يدفع الناس 

إلى اإلفراط يف اإلنفاق.
ويرى أن الهلع قد يدفع الناس إلى بذل 
كل ما يف وسعهم لتهدئة مخاوفهم، مثل 
أو شراء سلع  لساعات  طوابير  االنتظار يف 

بكميات تفوق احتياجاتهم بكثير.
الظروف،  هذه  يف  الناس  أن  وأوضح  
تتناسب  خطوات  اتخاذ  إلى  يحتاجون 
ويعتقد  لرؤيتهم.  وفقا  األزمة  حجم  مع 
إجراء  هو  اليدين  غسل  أن  الكثيرون 
ولهذا  الكارثة.  بجسامة  يليق  ال  بسيط، 
يؤثرون إهدار املال على شراء سلع على أمل 

أن حتميهم من املرض.
حيلة  هو  الهلع  بدافع  الشراء  إن  وقال 
وسيلة  أو  اخلوف،  مع  للتعامل  نفسية 
الكتساب شيء من السيطرة على املوقف.
فقط  تريد  كانت  التي   ، اسيا  وتقول 
األسبوعية،  البقالة  منتجات  تشتري  أن 
إنها تعلمت درسا قاسيا يف كيفية التعامل 
وتقول  املذعورين.  الزبائن  حشود  مع 
تقل  حتى  ستنتظر  القادمة  املرة  يف  إنها 
احلشود، أو ستتسوق يف املقابل عبر املتاجر 

اإللكترونية.
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الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

فيروس  وباء  انتشار  أزمة  ولعّل 
منذ  املتفاقمة  العالم  عبر  كورونا 
وضعت  قد   ،2020 العام  مطلع 
أمام  لوجه  وجها  الدول  جميع 
الكبيرة  الّتحديات  من  مجموعة 
على  مقدرتها  مدى  رأسها  على 

إدارة األزمة صحيا واتصاليا.
فاالتصال خالل األزمة عموما، 
يؤدي إلى الّتنسيق واحلد من نطاقها 
ومدتها يف الغالب، ألّن الّتصورات 
أن  ميكن  السليمة  غير  واملعلومات 
كونها  أزمة،  أي  عمر  من  تطيل 
الشائعات  ظهور  أمام  املجال  تفتح 
ونشر األخبار الكاذبة واخلرافات. 

علميا  تعني  األزمات  فإدارة 
باألدوات  عليها  الّتغلب  كيفية   «
مع  املختلفة،  واإلدارية  العلمّية 
من  واالستفادة  سلبياتها،  جتنب 
إدارتها  ميكن  وال  إيجابياتها«، 
جانب  أغفل  إذا  فيها،  والّتحكم 
فغياب  واالتصال.  اإلعالم 
الفّعال  املؤّسساتي  االتصال 
لنشر  املجال  إتاحة  شأنه  من 
الشائعات وتوسيع الهوة بني الناس 
ومسؤوليهم، ممّا يخلق جوا من عدم 
إجراءات  أي  فاعلية  ويرهن  الثقة 
تتخذ ملواجهة األزمة . وقد تعّودت 
املتعاقبة على  اجلزائرية  احلكومات 
يف  فاشل  اتصالي  أسلوب  اختيار 
األمر  جتاهل  أو  األزمات،  إدارة 
أزمة ظهور  مع  مثلما حدث  كليا، 
وباء الكوليرا يف بعض املدن بوسط 
البالد صيف عام 2018، أين ُترك 
األخبار  لتداول  مفتوحا  الباب 
أنتج  مما  والشائعات،  الكاذبة 
مضّخمة،  إعالمية  تغطيات  أيضا 
أّنه  رغم  املرض  انتشار  من  هّولت 
فقد  محدودة.  منطقة  يف  كان 
على  السابقة  احلكومات  دأبت 
األزمة«  إنكار   « أسلوب  استخدام 
وكأنها  معها  التعامل  يعني  الذي 
وهو  األساس،  من  موجودة  غير 
بأّن  االدعاء  على  يقوم  أسلوب 
وبأّن  يرام،  ما  أحسن  على  األمور 
لكن  مخطئ،  العكس  يقول  من 
استمرار األزمة وعدم الوصول إلى 
سالمة  عدم  عن  يكشف  نتائج، 
يخلق  إّنه  بل  األسلوب،  هذا 
يف  ويساهم  اإلعالمي  الّتضليل 
يتلّقون  الذين  باملواطنني  اإلضرار 

غير  املعلومات  احلالة  هذه  يف 
غير  أخرى  جهات  من  األكيدة 
من  العديد  تعمد  كما  رسمية. 
انتهاج  إلى  الرسمية،  مؤّسساتنا 
أسلوب »كبت األزمة« الذي يعني 
تأجيل ظهورها واحلديث عنها علنا 
أسلوب«  أو  اإلعالم،  وسائل  يف 
بخس األزمة« بالّتقليل من شأنها 
على  تسير  األمور  بأّن  االدعاء  أو 
أكمل وجه أو أنها » حتت السيطرة 

كليا« . 
احلكومات  تلجأ  ما  وعادة 
جلان  تشكيل  يف  يتمّثل  حل  إلى 
بغرض  األزمة،  حلل  خاليا  أو 
والبيانات  املعلومات  احلصول على 
الظرف  ذلك  يف  إليها  تفتقر  التي 
ومعرفة  تشخيصها  أو  العصيب، 
أسبابها وحدود انتشارها وإمكانات 
مواجهتها، لكن التجارب تكشف 
إلى  يؤدي  أيضا  األسلوب  هذا  أّن 
التوصل  دون  ومروره  الوقت  ضياع 
التي  لألزمات  حقيقية  حلول  إلى 
الطبيعة  إلى  بالنظر  تنتظر،  ال 
والهيئات  للمصالح  البيروقراطية 
لنقص  أو  بالتنسيق،  املعنية 
يف  واإلبداع  والدافعية  الكفاءة 

العمل لدى األفراد. 
ولذلك فإّن جناح خاليا األزمة، 
يستدعي أن تخضع لشروط علمّية 
)15فرد(،  محكم  أفراد  وعدد 
مخطط  ضبط  عليهم  ينبغي 
العمل، أو مخطط اتصال األزمة. 
مباشرة  ترتبط  أزمات  حالة  ويف 
بالصحة العامة للناس، فإّن املعاجلة 
ملحة  ضرورة  للمعلومة  اإلعالمية 
وعمل استراتيجي، يف ظل سرعة 
انتشار األخبار واملعلومات يف عالم 
بها  اإلعالم  وسائل  وشغف  اليوم 
إدارة  وعدم  الساعة.  مدار  على 
يف  الّتضخيم  إلى  يؤدي  املعلومات 
وإحلاق  احملتملة  اآلثار  أو  اخلسائر 
الّضرر باملجتمع، بدل البحث عن 
الطمأنينة  وبث  الواقعية  احللول 
أهم  من  وأّن  خاصة  والتهدئة. 
احللول يف مجال الكوارث الصحية 
الوقاية  هو  الشاملة،  واألوبئة 
وكيفية  لألزمة  املسبق  والّتحضير 
األضرار  لتقليل  معها  التعامل 
احملتملة، السّيما إن كانت صعبة 
أمدها  بطول  مؤشرات  وتعطي 

انتهائها،  حدود  معرفة  عدم  أو 
مثلما هو األمر مع األوبئة الصحية 
فيروسات  أو  أمراض  الناجمة عن 
طويال  زمنا  العلم  يحتاج  مجهولة 
نهائيا  لها  والتصدي  ملواجهتها 
وضعية  مثل  مضاد،  لقاح  بإنتاج 
كورونا  فيروس  أمام  اليوم  العالم 

املستجد أو كوفيد 19.
الفّعال  االتصال  فإّن  وعليه   
ذلك  يبقى  األزمة،  ملواجهة 
تتظافر  الذي  املفتوح  االتصال 
بني  الهوة  جلسر  اجلهود  كل  فيه 
مختلف املصالح املعنية، ممّا يسمح 
بتنسيق املوارد والعتاد واإلجراءات 
الّتنظيمية. أّلن التجارب اإلنسانية 
التفاعالت  نقص  أّن  تثبت 
توسع  إلى  يؤدي  واالتصاالت 
اخلوف  مشاعر  وزيادة  الكوارث 
والذعر لدى األفراد الذين يتأّثرون 
الكاذبة،  األخبار  أو  باإلشاعات 
التواصل  مواقع  عصر  يف  السيما 
املعلوماتي  واالنفجار  االجتماعي 
اإلنترنيت.  شبكة  مواقع  عبر 
يؤدي  املفتوح  التفاعلي  فاالتصال 
يف النهاية إلى نشر الّتعاون املنشود 
على  واحلفاظ  األزمات  إلدارة 
اآلثار  لتجنب  االجتماعي  الرباط 
واخلوف  الذعر  ملشاعر  السلبية 
الناس  على  يسيطر  الذي  الغريزي 
ولعّل  الصحية،  الكوارث  خالل 
ترجمها  واالضطراب  القلق  حالة 
واملساحات  احملال  غزو  يف  الناس 
الغذائية  املواد  القتناء  التجارية 
بغية تخزينها، خوفا من شّح املوارد 
ونقص التمويل مستقبال، مما ينجم 
توافر  يف  الّتوازن  وعدم  الندرة  عنه 
واقتناء  املناطق  من  بالعديد  السلع 
فأي  حاجاتهم.  من  أكثر  الناس 
من  مدروس  غير  اتصالي  خطاب 
الغريزي  واخلوف  الذعر  إثارة  شأنه 
من املجهول، فقد غزا األمريكيون 
بعد  السالح  بيع  محال  بدورهم 
خطاب  إثر  التجارية،  املساحات 
حتّدث  ترامب  دونالد  للرئيس 
الصحي  القطاع  ينتظر  ما  عن  فيه 
املتحدة  الواليات  يف  واالقتصادي 
من صعوبات جّراء االنتشار الكبير 

املرتقب للوباء. 
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أقالم

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

إدارُة األزمــاِت في الَجزائر بين أسلوِب َتجاهـل 
األزمـــِة.. وواقــِع َتجاهــِل المعرفــَة!

 لطاَلما كانِت األزماُت  	
هاجًسا ُمقلقا للّدوِل، سواٌء 

ُصّنَفت أمنّيًة أو اقتصاِدّية أو 
ِصحّيًة، ولذلَك فإّن الُمجتمعات 
الَحديثَة تسعى دائًما إلى إيجاِد 
ُحلوٍل لمختلِف األزَمات التي 
تقُع ِفيها، باالعِتماد على 

الَمعرفة والَمعلوماِت والَوعّي 
ليم. وُهنا، يتحّوُل  والَقراِر السَّ

الّتنظيُر الِفكرُي والبحوُث 
األكاديمّيُة إلى خّزاٍن لتلك 
الَمعرفِة وليَس مجّرَد ترٍف 

فكرّي يشغُل يومياِت الجامعات 
 أو مراكز الُبحوث.  
تعّرف األزمات بكونها 

»اضطراب األوضاع العادية، 
مّما يستلزم الّتغيير السريع 
إلعادة التوازن«، فاألزمات 
على اختالفها ُتفقد الحياة 
نظامها وتوازنها، ولكن 

ذلك الّنظام والتوازن يزداد 
خطورة إذا كان األمر يتعّلق 
بالصحة العامة للناس في 
ربوع الدولة أو في مجتمع 
ما، فاألزمات الصحّية تضعنا 
أمام لحظات حرجة وخطيرة 
يزداد فيها الّتحدي والتفكير 

للخروج بأقل الخسائر 
واألضرار . 
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الَحجـر!
أحياًنا ال ينفُع احَلجُر 

على امُلدِن فقط؛    
فالُعقوُل أشدُّ فتًكا من 
اِس  الَوباِء؛    بعُض النَّ

لألَسِف الّشديِد ال 
َيستُحون وَيخوُضون 
يف كلِّ َشيٍء بغيِر َفهم 
وال علٍم؛    إْذ َيتسابُق 

ِر الّصفوِف  اجَلهلُة لتصدُّ
قاِش الّذي  األوَلى يف النِّ

ال َيعنيِهم،  ويطَغى 
صوُت الَغوغاِء على 

َصوِت امَلعرفِة والِعلم.  
وَها نحُن نشهُد ذلَك 

قنّيِة  يف ُكلِّ امَلياديِن التِّ
بّية الّتي  قيقِة والطِّ والدَّ
ال ميكُن أن َيتحدَث ِفيها 
إاّل أهُل االخِتصاِص؛    

فقْد َشِهد اإلعالُن 
عن إمكاِنيِة استعماِل 

اجلزاِئر دواًء ُأنِتَج َقبال 
مِلعاجَلة امَلالريا حملًة 

لوَن  واِسعًة شّنها ُمتدخِّ
الذين انَقسُموا بنَي 

ك يف  ب فيه وُمَشكِّ ُمرغِّ
داِوي به.  مفعوِل التَّ

 وكالَعادِة، يظهُر الَكثيُر 
عوَن  ين َيدَّ من الذِّ
»ِعلًما«، وُهم إلى 

اجَلهِل أقرْب؛    َبل ُهم 
الَوجُه اآلخُر للجهِل، 

وَينُفخُهم الَفضاُء 
األزرق، وبعُض الّذين 
قوَن بنَي الَهذِر  ال ُيفرِّ
وامَلعرفِة؛   فتأُخذهم 

الِعّزُة باجَلهِل، 
ويَتجاَسرون على أطباِء 

وُعلماِء الَبلد! إّن هذا 
ي َيسَعى  لوك الذِّ السُّ
من ِخالِله البعُض إلى 
حَتصيِل مكاٍن حتَت 
شمِس الَفايس بوك 

إّنا هو ُسلوٌك منحرٌف 
ُيخِفي نفًسا ضِعيفًة 
وُمعّقدًة وَغير قادرٍة 

صالِح مع نفِسها.  على التَّ
اعتقُد أّنه قد 

حاَن الوقُت لترِك 
صنَي والُعلماِء  امُلتَخصِّ

يشتِغلوَن يف صمٍت؛    
فاحللول ال تأِتي 

عبَر الَفايس بوك، 
واالستهتاِر بُقدرِة 

الُعلماِء واألطّباِء وأهِل 
االختصاِص، وإّنا 

تأِتي ِبهم ومن ِخاللهم؛   
حّي واجٌب  فاحَلجُر الصِّ
أيضا أْن يشمَل عقوَل 
طنَي  اِس امُلثبِّ بعِض النَّ

للَعزاِئم وَمرضى 
فوس! النُّ

الصحي  احلجر  يف  جزائريا  رعية   13 وضع  مت   
االحترازي الوقائي على مستوى جناح مبقر إقامة مقاطعة 

الدبداب شمالي والية إليزي.
قدموا  الرعايا  الوطن«  »أخبار  مصادر  حسب  و 
الدبداب  احلدودي  املعبر  عبر  الشقيقة  ليبيا  دولة  من 
الوطن  أرض  إلى  بالدخول  لهم  السماح  بعد  غدامس، 
عالقني  قضوها  فترة  بعد  اجلزائرية  السلطات  طرف  من 
الذي مت غلقه بسبب وباء  املنفذ احلدودي  على مستوى 

»كوفيد »19. 
 09 هم  اجلزائريون  الرعايا  ذاته،  املصدر  وحسب   
بصفة  وإيوائهم  استقبالهم  مت  وطفلة  نساء  وثالث  رجال 
إلى  املطلوبة  الطبية  للفحوصات  إخضاعهم  بعد  مؤقتة 
وهم  إقاماتهم،  مقر  إلى  توجيههم  تدابير  اتخاذ  حني 
وآمنة  يقيمون حاليا يف ظروف جيدة  مواطنون جزائريون 
يتم التكفل بهم من جميع النواحي، ومت توفير لهم كل 

املستلزمات واالحتياجات املطلوبة.
ضمن  يندرج  اإلجراء  هذا  أن  املصدر  ويضيف   
أن  مبررا  كورونا،  وباء  تفشي  من  الوقائية  االحترازات 
التأكد  أجل  الصحي من  للحجر  إخضاعهم  مت  العائدين 
فيما  املتفشي،  باملرض   - عدمها  أو   - إصابتهم  من 
دورية  بزيارات  تقوم  التي  طبية  فرق  مع  التنسيق  مت 
واالطمئنان عليهم إلى غاية انتهاء مدة احلجر، حسبه. 

فإخضاع  القلق،  يستدعي  ال  األمر  أن  املصدر  وأضاف 
هؤالء إلى احلجر جاء حفاظا على سالمة اجلميع.

براهيم مالك

إليزي

إخضـــاُع 13 مسافــرا قِدمــوا 
حــي  مـــن ليبيـا للحجــِر الصِّ

أصدر مجلس قضاء اجلزائر العاصمة، ظهيرة أمس الثالثاء، حكًما 
بسنة حبسا نافذا يف حق الناشط السياسي كرمي طابو.

وقالت هيئة الدفاع متمثلة يف احملاميني عبد الغني بادي وعبد احلفيظ 
تامرت، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، إنها لم تكن تعلم مبوعد احملاكمة إال 
صباح أمس، وقال األستاذ بادي إن طابو رفض احملاكمة، يف غياب هيئة 
فيما  العيادة،  إلي  نقله  استوجب  ما  أرضًا  إنه سقط  أيضا  وقال  الدفاع. 
أوضح تامرت أن طابو سقط بعد أن ارتفع ضغط دمه واعوج فمه ومت نقله 

إلى عيادة املجلس.
ألسباب  املتهم  غياب  رغم  احملاكمة  اجلزائر  قضاء  مجلس  وتابع 
ُيعتبر  تامرت  األستاذ  رأي  يف  وهو  أعاله  املذكور  احلكم  وأصدر  صحية، 
خرق إجرائي خطير، بالرغم من تقدم 40 محامًيا بضرورة تأجيل احملاكمة.
غير  التعامل  هذا  من  الدفاع  هيئة  مبعية  صدمته  عن  تامرت  عّبر  و 

املفهوم والالمبرر من العدالة مع موكله )طابو(، بحسب تصريحه.
ويذكر أن كرمي طابو مت إيداعه احلبس املؤقت يف 12 سبتمبر املنصرم.
عّمـــار قـــردود

ُمحاكمته  أثناء  صحّيٍة  لوعكة  تعّرَض 

دراسة حديثة

 الحـرارُة تلعـُب دوًرا كبيــرا  الحـرارُة تلعـُب دوًرا كبيــرا 
في الَحِد من انتشاِر كورونافي الَحِد من انتشاِر كورونا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الظروف البيئية واملناخية تلعب دورا كبيرا يف احلد من 
تفشي وباء »كورونا«، جنبا إلى جنب مع اإلجراءات الصارمة للسيطرة على انتشار العدوى.

ونشرت صحيفة »نيويورك تاميز« دراسة حتليلية لفريق من العلماء يف معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا مفادها أن املجتمعات التي تعيش يف أماكن أكثر دفئا تتمتع مبيزة نسبية يف إبطاء 

انتقال عدوى فيروس كورونا، باملقارنة بالبيئات األقل حرارة.
وأظهرت الدراسة أن معظم حاالت انتقال فيروس كورونا حدثت يف مناطق ذات درجات 

حرارة منخفضة تتراوح بني 3 و17 درجة مئوية. وعلى الرغم من أن بعض املناطق ذات 
املناخات االستوائية وتلك التي تقع يف نصف الكرة اجلنوبي، التي تتمتع بأجواء صيفية، 

أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا، إال أن تلك املناطق ذات درجات احلرارة املتوسطة، أي 
فوق 18 درجة مئوية، سجلت حتى اآلن إصابات أقل بنحو 6 يف املئة من احلاالت يف شتى 

دول العالم.
)و.أ.ج( 

 سّرَب وثائَق لعبدو سمار 

الحبُس المؤقت لوكيِل الجمهورّية الُمساعد بمحكمِة تيارت 
مت، أمس، إيداع وكيل اجلمهورية املساعد لدى محكمة تيارت )ع. ق( احلبس املؤقت بسجن تيارت، بعد التحقيق مع هذا القاضي اتضح أنه كان على اتصال مع عبدو 

سمار وكان يسرب له معلومات ووثائق خاصة تتعلق بالقضايا.
هذا، ويواجه عبدو سمار حكما باحلبس النافذ سنتني.

ق.و

264 و19 حالَة وفاٍة بالفيروس عدُد اإلصاباِت امُلؤّكدة بلَغ 

34 إصابة جديدًة بــ»كورونا« 
وتسجيـــُل حالتـــْي وفــــاة

كشف بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس الثالثاء، عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا مؤكدة؛ ليرتفع عدد املصابني إلى 264 شخصا. فيما مت تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة. 
ويتعلق األمر بشخص يبلغ من العمر 72 سنة ينحدر من تيزي وزو،  انتقلت العدوى إليه من ابنته املغتربة التي كانت يف زيارة 

عائلية باجلزائر. والضحية الثانية هو شخص مغترب يبلغ من العمر 75 سنة ينحدر من بومرداس.
عّمـــار قـــردود


