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َتنصيــُب َخلّية َيقظة لَتقديم 
الُمساعدات للَعائالت الُمعوّزة

أمَر الوزيُر األّول، عبد العزيز جراد، يوَم أمٍس األَحد، بتنصيِب خلَية 
يقظٍة على ُمستوى األحياِء والُقرى واملداِشر والّتجمعات الَسكنية، من 

أجِل دعم ووُمساعدِة العائالت امُلعوّزة والَهّشة، التي تضّررت بسبِب احَلجر 
، جّراَء تفشي وباء »كورونا«. الصحيِّ

وحسب تعليمِة الوزير األّول امُلوّجهة لوالة اجلمهورية، فإّن هذه 
اإلجراءاِت جاءت من أجل تذليِل أَثار احَلجر الصحّي. هذا، وأمَر الوزيُر 

كنيِة، وتعينِي مسؤول عنها  من  جمعات السَّ األّول بتأطير الُقرى والتَّ
كان،  من أجِل إحصاء العائالِت امُلتاجة  سكانها، يحظى باحترام السُّ

.وأّكَد الوزيُر األّول عبد العزيز  ومساعدِتها أثناَء فترة احلجِر الصحيِّ
جراد على أنَّ آجاَل تهيئِة امُلخطط والبرنامِج اخلاص مبساعدة العائالت 

الهّشِة ستنقضي يف الـ 31 من شهر مارس اجلاري.
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مـن الحتواء الجائحة!  مدينــُة الجســـور الُمعّلقــة تسابــُق الزَّ
دخلْت إجراءاُت احلجِر اجُلزئي، بوالية قسنطية، حيَز التطبيق، عِقب قرار احلكومِة الَقاضي بتوسيِع احَلجر بوالياٍت أخرى، تفادًيا النتشاِر فيروِس كورونا 
القاِتل. ووسَط مخاوِف املواطننَي وقلِقهم ُتعانق مدينُة اجلسوِر املعلقة، بهذه اإلجراءاِت، آخَر أمٍل لها يف احتواِء اجَلائحة الّتي ظّلت أليام مصدَر قلِق الكثيرين.

َصدى احلجِر اجلزئي يف يومه األّول09
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أدرار

 القصــوُر ُمقصــــاٌة 
من الّتعقيم والتَّطهير!

06
بجاية

لجاٌن والئيَّة للوقـوِف 
على احتياَجات األطّباء 

لمواجهـة كورونــا 

05
عنابة

واطِئ  غلـُق طريق الشَّ
ابِط بيَن الخروَبة  الرَّ

ورأس الَحمــــراء

16
 إحصاـُء 511 حالـــًة مؤكّدة 

و31 وفـــــاًة  

تسجيُل 57 إصابًة 
جديدة بكورونـا 
وهالُك شخصيـن 

كشفت وزارة الصحة و السكان و إصالح 
املستشفيات، أمس األحد، عن حصيلة 

جديدة لعدد اإلصابات املؤكدة بفيروس 
»كورونا« يف اجلزائريني،  و التي ارتفعت 
لتبلغ 511 حالة بزيادة 57 حالة جديدة 
مقارنة بإحصائية السبت املاضي. و أفاد 

بيان الوزارة بأن عدد الوفيات بلغ 31 حالة 
وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتني . 
و يتعلق األمر بشخص يبلغ من العمر 75 

سنة و هو مغترب و ينحدر من والية تيزي 
وزو و احلالة الثانية شخص يبلغ من العمر 

64 سنة من والية عني الدفلى، فيما مت 
تسجيل 31 حالة متاثلت للشفاء. 

آخر خبر

دعواُت املساهمِة بامَلال ملواجهِة وباء«كوفيد- 19« َتبقى ضعيفًة

ع.. َصاحُب الماِل يتمنَّع..  ع.. َصاحُب الماِل يتمنَّع.. الّشعُب يتبرَّ الّشعُب يتبرَّ

املتبّرعيــن بركـب  ويلتحقــون  يتداركــون  أعمــال  رجــاُل 

ع! ع!والُحكومة تـتضـرَّ والُحكومة تـتضـرَّ
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أخبار السياسة
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قرار  عن  أمس،  يوم  األمة،  مجلس  أعلن 
من  نسبة  عن  بالتنازل  املالية  املساهمة 
التي  الصافية  الشهرية  البرملانية  التعويضة 
ذلك  جاء  حيث  املجلس،  عضو  يتقاضاها 
رؤساء  مع  التشاور  بعد  البيان  بحسب 
باملجلس،  املمثلة  البرملانية  املجموعات 
الوطنية  باملسؤولية  استشعار  ذلك  إن  قائال 
له،  املوكلة  باملهام  واضطالعًا  الشعب  أمام 
الحتواء  الوطني  اجلهد  يف  منه  ومساهمة 

وتطويق انتشار هذا الوباء املميت.
وأبرز مكتب مجلس األمة، يف بيان له، أنه 

من  نسبة  عن  بالتنازل  املالية  املساهمة  قّرر 
التي  الصافية  الشهرية  البرملانية  التعويضة 
املجلس، ومعهم اإلطارات  يتقاضاها أعضاء 
اجلارية  باملجلس، لصالح احلسابات  السامية 
الشأن،  هذا  يف  الدولة  خصصتها  التي 
إشارة  رهن  األمة  مجلس  أعضاء  أن  مضيفا 
املجهودات  جتميع  إطار  يف  الوطنية  املجموعة 
واملوارد ملواجهة هذا الوباء حتى ال ُيعّمق أكثر 
مأساة الفقراء والفئات الهشة على اخلصوص 

واملواطنات واملواطنني على العموم.
رئيس  قوجيل  صالح  دعا  ثانية،  جهة  من 

األمة  مجلس  أعضاء  بالنيابة  األمة  مجلس 
املرحلة  خالل  بفعالية  املساهمة  لضرورة 
احلالية، كل يف واليته وعلى قدر استطاعته، 
مت  التي  الوالئية  اللجان  مع  بالتنسيق  وذلك 
القطاعي  النشاط  بتنسيق  املكلفة  إنشاؤها، 
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  للوقاية 
أولئك  ومكافحته، السيما   )19  – )كوفيد 
والتمريض  التطبيب  مليدان  ينتمون  الذين 
واالجتماعيني  االقتصاديني  الفاعلني  وكذا 

والناشطني يف جميع املجاالت.
رحمة عمار

صفية  نسناس
الشعب  إلى  اإلبراهيمي  نداء  يف  وجاء 
اجلزائري أن اجلزائر جتتاز محنة خطيرة فرضها 
انتشار وباء فيروس كورنا العاملي، الذي تعمل 
على  مستوياتها  بكل  العمومية  السلطات 
باإلمكانات  ورؤية ومسؤولية  تسييره بحكمة 
أن  معتبرا  املتوفرة،  البشرية  والقدرات  املادية 
يجب  واحلساسة  الصعبة  الظروف  هذه  مثل 
والتحلي  الوطني  التضامن  روح  تغليب 
بتوجيهات  واألخذ  والصبر،  باالنضباط 
لكلمة  واالستماع  الصحية،  السلطات 
األطباء واملختصني الذين وجه لهم حتية على 

تضحياتهم.
ويف هذا الصدد، دعا اإلبراهيمي إلى ضرورة 
القطاعني  يف  املبذولة  اجلهود  حول  االلتفاف 
وذلك  الوباء،  لهذا  للتصدي  واخلاص  العام 
من خالل إجراءات وقائية ال بديل عنها يف 
والتخفيف  والعزل  كاحلجر  الراهن،  الوقت 
األخذ  مع  التنقل،  من  والتقليل  احلركة  من 
باإلرشادات الطبية يف روح من التآخي والتآزر 
الى اهلل عز  والهدوء واالنضباط واالحتساب 
االستهانة  عدم  ضرورة  مشددا على  وجل، 
البشرية.  على  الفتاك  الوباء  هذا  بخطر 
االجنرار  عدم  إلى  نفسه  السياق  يف  وداعا 

يف  الرعب  تزرع  التي  املفزعة  اخلطابات  وراء 
نفوس املواطنني اآلمنة امُلتسبة هلل والواثقة يف 

طاقات األمة.
وال  تهوين  ال  أنه  االبراهيمي  وأضاف 
والصبر  والوقاية  واحليطة  اليقظة  بل  تهويل 
مصيبة،  أصابتنا  كلما  اهلل  به  بشرنا  الذي 
مختتما نداءه بأن اجلزائر ستتمكن - بفضل 
اهلل أوال وعزمية رجالها ثانيا - من جتاوز هذه 
املنة بسالم، مشيرا إلى أن الكثير من املن 
العصور  مر  على  وأجدادنا  أباؤنا  حتداها  التي 
خرجوا منها بوحدة صفهم واجتماع كلمتهم 

منتصرين.

الصيدالنية،  للصناعات  املنتدب  الوزير  أكد 
ألف   130 أكثر  توفير  باحمد،  بن  لطفي 
يستخدم  الذي  »الكلوروكني«،  دواء  علبة 
بفيروس  للمصابني  العالجي  البرتوكول  يف 
كورونا، يف الصيدلية املركزية للمستشفيات.

على  ضيفا  نزوله  خالل  باحمد،  بن  وقال 
عملية  إن  أمس،  يوم  الثالثة  اإلذاعية  القناة 
وعملية  جارية  علبة  ألف   190 استيراد 

أيام، كاشفا أن   3 التسليم ستبدأ يف غضون 
اجلزائر ستتوفر على مخزون يقدر بـ 320 ألف 
علبة دواء خالل عشرة أيام، ما يعني القدرة 
بفيروس  مصاب  ألف   320 بـ  التكفل  على 
هذا  عن  البعد  كل  بعيدون  أننا  رغم  كورونا 

الرقم.
املنتدب  الوزير  ذكر  أخرى،  جهة  من 
للصناعات الصيدالنية أنه مت حجز الكميات 

املوجودة يف املستودعات الصيدالنية وحتويلها 
يف  للوزارة.  التابعة  املركزية  الصيدلية  إلى 
املوجودة  الكميات  استرجاع  نفى  املقابل، 
أنه  معلنا  الصيدليات،  مستوى  على  حاليا 
سيتم الشروع اليوم االثنني يف تنفيذ بروتوكول 
موافقة  بعد  بكورونا  املصابني  على  عالجي 

اللجنة العلمية لدواء الكلوروكني.
صفية نسناس

أحمد  بوكليوة
للمشرفني  الوطنية  النقابة  كشفت 
يف  أمس،  التربويني،أول  واملساعدين 
منشور لها عن نتائج التصويت التي تتعلق 
التربية  لوزير  قدمتها  التي  باملقترحات 
مكرر   84 املادة  تعديل  أجل  من  الوطنية 
5 من املرسوم التنفيذي 240-12، حيث 
هذه  تعديل  ضرورة  على  املصادقة  جرى 
الوطني  املجلس  دورة  انعقاد  عقب  املادة 
بتاريخ 05 مارس 2020، بوالية سطيف. 
وحسب ما جاء يف منشور النقابة، فقد مت 
تعديلها مبا يخدم املسار املهني للمساعدين 
أغلبية  ذهب  حيث  التربويني،  واملشرفني 
املادة  هذه  تعديل  إلى  الدورة  يف  املصوتني 
وإلى خيار تغيير شهادة التوظيف اخلارجي 
لرتبة مشرف التربية من )DUEA( على 
أساس بكالوريا + 3 سنوات من التكوين أو 
الليسانس،  إلى شهادة  العالي  التعليم 
 12-240 التنفيذي  املرسوم  صيغ  حيث 
على استحداث الرتبة القاعدية للمشرفني 
يف  التربية  مشرف  رتبة  لتصبح  التربويني 
الصنف 12، ورتبة مشرف رئيسي للتربية 
يف الصنف 13، ورتبة مشرف مكون للتربية 

يف الصنف 15.
اخليار  جهتها،  من  النقابة،  وقّيمت 
اعتماد  بخصوص  الدورة  اتخذته  الذي 
بأنه  توظيف،  كشهادة  الليسانس  شهادة 
اإلشكال  يف  لفصله  نظرا  إيجابني  خيار 
بينية  رتبة  يفرض  قد  الذي  القانوني 

مستشار  ورتبة  رئيسي  مشرف  رتبة  بني 
- حسب  اخليار  هذا  يعمل  كما  التربية، 
النقابة - على تثمني شهادتني جامعيتني 
املساعدين  من  العديد  يحوزهما  هامتني 
شهادة  وهما  التربويني،  واملشرفني 
يكون  إذ  املاستر،  وشهادة  الليسانس 
والترقية  اإلدماج  آليتي  وفق  التثمني  هذا 
مستقبال، معبرة عن مدى انسجام وتناغم 
هذا املقترح مع الهدف االستراتيجي الذي 
النقابات يف  وبعض  الوزارة  إليه  تسعى 
القاعدية يف طوري  الرتب  توحيد تصنيف 
أن  واملتوسط، مضيفني  االبتدائي  التعليم 
للتوظيف  شهادة الليسانس كشهادة  خيار 
القطاع  موظفي  من  كال  يجنب  اخلارجي 
مطبات  يف  الوقوع  االجتماعيني  والشركاء 
فرصة  تقوض  قد  قانونية  وإشكاالت 
السلك  خارج  الترقية  رتبة  إلى  الوصول 
مدير  أو  التربية  مستشار  رتبتي  وخاصة 

متوسطة. 
للمشرفني  الوطنية  النقابة  ودعت 
إلى  إطاراتها  كل  التربويني  واملساعدين 
التسلح بكل ما هو ممكن من أجل الدفاع 
السهل  من  ليس  ألنه  اخليار،  هذا  عن 
النقابات األخرى،  تبنيه يف ظل معارضة 
من  سيرفع  اخليار  هذا  أن  إلى  مشيرة 
له  ويفتح  ومعنويا  ماديا  املشرف  تصنيف 

أفاق الترقية إلى الرتب األعلى.

مستشفى  عمال  أمس،  صبيحة  نظم، 
شرقي  منايل  ببرج  أوعمران  العقيد 
خلفية  على  احتجاجية،  وقفة  بومرداس 
إلى  باملستشفى  صيدالنية  طبيبة  تعرض 
اإلهانة من قبل مديرة الصحة لبومرداس، 
تقدمي  إلى  الصيدالنية  بالطبيبة  أدى  ما 

استقالتها من الوظيفة.
املستشفى،  أمام  الصحة  مستخدمو  جتمع 
حيث رفعوا الفتات أعربوا من خاللها عن 
بالظلم  ومنددين  زميلتهم،  مع  تضامنهم 
األخيرة. وبغية  هذه  له  تعرضت  الذي 
ضمان سير العمل باملؤسسة، دامت الوقفة 
االحتجاجية لدقائق فقط قبل أن يستأنف 
أوعمران عملهم،  العقيد  عمال مستشفى 
الذي  االستثنائي  الظرف  هذا  يف  السيما 

متر به البالد.
صيدالنية  طبيبة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
من  مؤخرا  استقالت  قد  ذاته  باملستشفى 
من  املعاملة  لسوء  تعرضها  إثر  وظيفتها 
قبل مديرية الصحة لبومرداس، بعد طلب 
الوقائية  الطبية  املواد  من  لدفعة  املعنية 
الذي  منايل،  برج  ملستشفى  وتسليمها 
احلاالت  عديد  يومي  بشكل  يستقبل 
غير  كورونا،  بداء  إصابتها  يف  املشتبه 
بإهانة  قامت  بالوالية  الصحة  مديرة  أن 
مبستشفى  زمالءها  جعل  ما  وهو  الطبيبة، 
احتجاجية  وقفة  ينظمون  منايل  برج 

للتضامن معها.
سميرة مزاري 

الواقعة  ياجيس،  بن  بلدية  رئيس  ناشد 
الذين  املواطنني  جيجل،  والية  جنوبي 
البلدية  إقليم  إلى  الوالية  قدموا من خارج 
إلى  التقدَم  املاضية  القليلة  األيام  خالل 
الفحص  إلجراء  صحي  مركز  أقرب 
الطبي الالزم، للتأكد من سالمتهم وعدم 
ذلك  أن  مؤكدا  كورونا،  بفيروس  إصابتهم 
ذويهم  وسالمة  سالمتهم  لضمان  يهدف 

وكذا جميع املواطنني. 
ذاته  املتحدث  دعا  السياق،  هذا  ويف 

جميع  اتباع  ضرورة  إلى  املواطنني 
منازلهم  يف  والبقاء  الوقائية،  اإلرشادات 
القصوى،  للضرورة  إال  منها  اخلروج  وعدم 
عالوة على جتنب التجمعات التي قد تؤدي 
إلى ما ال يحمد عقباه. واجلدير بالذكر أن 
أبناء  من  املئات  عودة  شهدت  قد  جيجل 
الوالية العاملني يف مختلف واليات الوطن 
إصابات  تسجيل  عرفت  التي  تلك  ومنها 

بالوباء.
ب. زهرة

بهدف التصدي لفيروس كورونا

اإلبراِهيمــي يدعـُو الجزائريــيَن 
لاللتــــزاِم بالّتوِجــــيهات

لصالح احلسابات اجلارية التي خصصتها السلطات

يناتورات َيتنازُلون عن جزٍء من َرواِتبهم لمواجهِة ُكورونا السِّ

مع تغيير شهادة التوظيف اخلارجي

ُمساِعــــــدو وُمشِرفـــــو الّترِبــــــية 
ُيطالبــــون بَتثمـــــين الّشهـــادات

تعرضت لإلهانة مبستشفى برج منايل

ا مع الطبيــبة  وقـــفٌة احتجاجــّية تضامنــً
الَصيدالنــــية  المستقيـــــــــلة 

قصَد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا

 دعـــوٌة للقادِمـــين مــن َخــارج ِجيـــجل 
بـــــي  الشروع يف تنفيذ بروتوكول عالج على املصابني بكوروناللُخضــوع للكشـــِف الطِّ

توفيُر 130 ألـَف علبـِة دواء » كلوروكــين« عبـَر الوطــن

وجه الدكتور أحمد طالب االبراهيمي، يوم أمس األحد، رسالة إلى الشعب اجلزائري، 
دعاه من خاللها إلى ضرورة تغليب روح التضامن الوطني والتحلي باالنضباط واألخذ 

بتوجيهات السلطات الصحية من أجل التصدي لوباء فيروس كورونا.

طالب مساعدو ومشرفو التربية بتثمني الشهادات اجلامعية 
»الليسانس« وشهادة »املاستر«، مؤكدين على ضرورة تعديل املادة 

84 مكرر 5 من املرسوم التنفيذي 12-240.



عّمـــار  قـــردود
 طبًعا هناك استثناءات من مسؤولني ورجال 
أعمال عرب وجزائريني خصوًصا فى األزمات 
ثقافة  عن  نتحدث  نحن  لكن  والكوارث، 
التبرع الدائم من غالبية أفراد املجتمع.ورغم 
نقيض  التبّرع  أن  التأكيد على  َوَجب  ذلك، 
شخص  إجبار  يتم  أن  يعقل  وال  اإلجبار، 
على التبّرع حتت أي صورة من الصور أو ظرف 
من الظروف، واألصّح هو تعميق ثقافة التبّرع 
خاصة لدى املقتدرين مادًيا من أثرياء ورجال 
والتى  ومشاهير،  ومسؤولني  ووزراء  أعمال 

تعنى أول ما تعنى التطوع وليس القهر.
 

ثقافُة الّتبرعات مفقودٌة لدى األثرياء 
والَمسؤولين وُمتأصلٌة في الفقراء!

 
القصوى  الطوارئ  حالة  العالم  دول  أعلنت 
املستجد،   »كورونا«  فيروس  ملجابهة 
للحد  طائلة  مالية  مبالغ  لذلك  وخصصت 
من انتشار الفيروس والعمل على إيجاد عالج 
ملجابهته، وكانت اجلزائر من بني الدول التى 
وإن   - اجلزائريني  حلماية  خطوات  اتخذت 
ناجعة  وغير  الشيء  بعض  متأخرة  جاءت 
مليار  آالف   4 احلكومة  خصصت  حيث   -
تتضمنه  وما  الشاملة  اخلطة  لتمويل  سنتيم 
فيروس  ملواجهة  احترازية  إجراءات  من 
»كورونا«، تلى ذلك إعالن رئيس اجلمهورية 
طبية  معدات  مليون القتناء   100 تخصيَص 

خاصة.
أصابها  التى  الدول  معظم  معاناة  ومع 
مناشدات  علت  املستجد،  »كورونا«  فيروس 
وأغنياء  األعمال  رجال  من  للجميع  وجهت 
تقدمي  على  حتثهم  البسطاء  واملواطنني  العالم 
وإيجاد  املرض،  انتشار  من  للحد  التبرعات 

لقاح لهذا الفيروس، وأصبح من الضرورة أن 
اجلزائريون  واملشاهير  األعمال  رجال  يحذوا 
تبرعهم  بإعالن  بادروا  الذين  أقرانهم،  حذو 
الظروف  هذه  ظل  فى  بالدهم  ملساعدة 

العصيبة.
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  وانتشرت 
بالتحرك  البالد  أغنياء  ُتطالب  كثيرة  دعوات 
احملنة  هذه  يف  والشعب  الدولة  ملساعدة 
االستثنائية التي متر بها البالد، جراء ارتفاع 
فّوت  بالفيروس.و  اإلصابة  حاالت  عدد 
رجال األعمال فرصة ذهبية من أجل تلميع 
صورتهم وسمعتهم بسبب متاطلهم يف مد يد 
لتخطي  والشعب  للحكومة  واملساعدة  العون 

هذه الكارثة الوطنية.
ووزراء  وأغنياء  أعمال  رجال  مبادرة  رغم  و 
مالية  تبرعات  تقدمي  إلى  وبرملانيني وشركات 

إال  »كورونا«،   وباء  مكافحة  جهود  لدعم 
تكفي  وال  ومحتشمة  ضئيلة  تعتبر  أنها 
بلغ  فقد  الوباء؛  هذا  بحجم  كارثة  ملواجهة 
متعاملني  طرف  من  املخصصة  الفنادق  عدد 
كما  فندق،   100 الصحي  للحجر  خواص 
مليوني  تصنيع  عن  األعمال  رجال  أعلن 

كمامة.
»األفسيو«،  املؤسسات  رؤساء  منتدى  وأكد 
»فايسبوك«،  يف  صفحته  عبر  جهته،  من 
أنه جتنَد منذ تسجيل احلالة األولى لإلصابة 
بتشكيل  وقام  باجلزائر،   كورونا  بفيروس 
املؤسسات  »مئات  أن  وأضاف  أزمة.  خلية 
التابعة له سّخرت إمكانياتها املادية والبشرية 
السلطات  تصرف  حتت  ووضعتها  ومقراتها 
وطني  كواجب  الوطنية،  واملجموعة  املدنية 
جائحة  النتشار  فّعالة  مكافحة  أجل  من 

كورونا فيروس«.
تعقيم  أيضا  اخليرية  العمليات  وشملت 
واألجهزة  النقل  وسائل  وتوفير  املستشفيات 
وتوعوية،  إعالمية  وملصقات  االستشفائية 
وساهم مجمع »عمور« بالبليدة مبواد غذائية، 
األعمال  لرجال  تابعة  مؤسسة   75 وأعلنت 
الوالية،  والي  مع  لقاء  يف  بومرداس،  بوالية 
التقى  كما  الدعم،  لتقدمي  استعدادها  عن 
بوزير  املؤسسات  رؤساء  منتدى  أعضاء 
عبد  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 
الرحمن بن بوزيد لتسطير برنامج مساهمة يف 
املعلنة،  العمليات  وحسب  األزمة.  مواجهة 
طرف  من  املنتجة  الكمامات  عدد  يتجاوز 
ملواجهة  طبية  مليوني كمامة  األعمال  رجال 

»كورونا«.
و شهدت والية برج بوعريريج حملة تضامنية 

وضعت  حيث  »كورونا«،  ملواجهة  واسعة 
تصرف  الشركات خدماتها حتت  من  العديد 
السلطات وخلية األزمة، يف مقدمتها شركة 
»كوندور« التي أعلنت عن وضع املركز الطبي 
االجتماعي اخلاص بعمالها وسيارتي إسعاف 
الظرف  هذا  الصحة يف  مديرية  تصرف  حتت 
مؤسسة  مالك  إلى  باإلضافة  احلساس، 
بتجهيز  تكفل  الذي  إلكترونيك«  »جيون 
والبطانيات،  باألسرة  الصحي  احلجر  مركز 
فضاًل عن عدد من املبادرات األخرى لرجال 

أعمال بالوالية. 
كما أطلق الرئيس السابق ألهلي البرج، رجل 
تضامنية  مبادرة  مرزوقي،  موسى  األعمال 
الرياضي«أكواجيم  مركبه  وضع  يف  تتمثل 
ستنقولة« حتت تصرف السلطات احمللية وإبداء 
تهدف  مبادرة  أي  يف  للمساهمة  استعداده 
للحد من انتشار الوباء والقضاء عليه. وأعلن 
 « »أليانس  مجمع  صاحب  األعمال  رجل 
للتأمينات حسان خليفاتي عن مساهمته يف 
والتنسيق مع عدد من رجال  احلملة اخليرية 
واملساعدات.و  الغذاء  توفير  عبر  األعمال 
بتنظيم  اجلزائري  االقتصادي  املنتدى  طالب 
ملواجهة  دينار  مليار   1000 جلمع  »تيليطون« 
يجمع  وطني  تضامن  وصندوق  »كورونا«،  
التضامن،  وزيرة  تترأسه  املبادرات  هذه  كل 
االقتصادي  احلقل  يف  الفاعلني  كل  وناشد 
يف«  للتجند  واالجتماعي  والسياسي 

التيليطون«.
و كان وزير الصحة،عبد الرحمان بن بوزيد،  
املقترحات  من  العديد  استقبل  أنه  أكد  قد 
من قبل رجال أعمال لتقدمي املساعدة يف هذه 
األزمة التي تعرفها البالد، على رأسهم رجل 
باقتناء  تعهد  الذي  ربراب  يسعد  األعمال 

مجموعة من املعدات من اخلارج.
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الجزائريون غاضبون من األغنياء واإلطارات المتقاعسين عن التبرع في عزِّ الجائحة 

ع! ع.. َصاحب الماِل يتمنَّع...و الُحكومة تتضرَّ الّشعُب يتبرَّ

حقيقية  تضامن  عملية  يف  اجلزائريون  هّب 
التطهير  مواد  وصناعة  طبية  جتهيزات  جلمع 
وتوزيع مواد غذائية، يف ظل ضعف اخلدمات 
فيروس  انتشار  ملواجهة  خطوة  يف  الصحية، 
احلجر  احلكومة  وفرضت  املستجد.  »كورونا« 
منها  انطلقت  التي  البليدة  والية  على  التام 
العاصمة  اجلزائر  يف  التجوال  وحظر  العدوى 
ومت  السابعة صباًحا،  إلى  مساء  السابعة  من 
إلى  املاضية،  اجلمعة  اجلزئي،  توسيع احلجر 

9 واليات أخرى طالها الوباء.
اجلزائريون  تساءل  الصعبة  الظروف  وسط 
رجال  ملساعدات  للجدل  املثير  الغياب  عن 
بعدما  خاصة  وجدت،  قلتها  وعن  األعمال 
الوطنية  بالعملة  حسابني  احلكومة  فتحت 

بـ”العمالت األجنبية” من أجل جمع  وآخر 
»كورونا«.  فيروس  ملواجهة  املواطنني  تبرعات 
التبرعات  لتلقي  نداء  تبون  الرئيس  ووجه 
املالية من املواطنني ورجال األعمال للمساعدة 
وباء  أزمة  مواجهة  يف  احلكومي  املجهود  يف 
للحد  وطنية  استراتيجية  إطار  يف  »كورونا«، 

من تفشي الوباء.
االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  وانقسم 
أجل  من  التبرع  لفكرة  ومعارض  مؤيد  بني 
تبعات  مواجهة  على  احلكومة  مساعدة 
فمعسكر  املستجد،  »كورونا«  فيروس  وأعباء 
الرافضني يعتقدون أنه من غير املعقول طلب 
يد العون من املواطنني الذين أفقرتهم األزمة 
ناهيك  الشرائية،  القدرة  وتراجع  االقتصادية 

األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  عن 
الوقت  يف  »كورونا«،  فيروس  بسبب  وندرتها 
فقط  أيام  قبل  يقول  الرئيس  فيه  كان  الذي 
إن الوضع حتت السيطرة، وعبروا عن رفضهم 
احلكومة،حيث  لصالح  املباشر  التبرع  القاطع 
كتب اإلعالمي عبد العزيز بوباكير يقول«دعم 
املتحدة،  األمم  طريق  عن  لكن  للتبرع، 
األموال  هي  أين  فيكم.  يثق  ال  فالشعب 

املنهوبة؟ أين هو صندوق الزكاة؟«.
لصندوق  التبرع  اجلزائريني  رفض  أسباب 
أزمة  مردها  »كورونا«  وباء  ملواجهة  احلكومة 

الثقة احلادة بني اجلزائريني والسلطة.
عّمـــــار قـــردود

تكّفل منتدى رجال األعمال وصناعيي املتيجة 
سريًرا  بـ60  البليدة  والية  مستشفيات  بتجهيز 
املبذولة  الوطنية  اجلهود  يف  كمساهمة  طبًيا،  
ملواجهة تفشي وباء »كورونا« العاملي يف اجلزائر. 
تصريح  يف  مولى،  كمال  املنتدى  رئيس  وقال 
هذه  إن  اجلزائرية،   األنباء  لوكالة  به  أدلى 
املتعاملني  جهود  تالحم  بعد  جاءت  املبادرة 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  يف  االقتصاديني،  
املنتدى  مبادرات  تواصل  البالد، مؤكدا  بها  متر 

لفائدة مستشفيات البليدة. »

النقال  الهاتف  متعامل  تبرع  أخرى،  جهة  من 
جازي مببلغ مالي بقيمة 42 مليون دينار جزائري 
باملستشفيات  خاصة  املعدات  لشراء  خصص 
يف مختلف أنحاء البالد. تضمنت هذه املبادرة 
الصحة  وزارة  مع  والتنسيق  بالشراكة  متت  التي 
املعدات  اقتناء  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
املصابة  اخلطيرة  باحلاالت  للتكفل  األساسية 
بفيروس كورونا املستجد،  ومتثلت فيما يلي:12 
جهاز تنفس متنقل خاص باإلنعاش، 3 أجهزة 
تنفس محمولة، 150 نظارة واقية، 5 شاشات 

للمراقبة.
كما أعلن رجل األعمال جياللي مهري تبرعه 
يف  »كورونا«  وباء  حملاربة  دوالر  مليون  بنصف 
إلى  أنه  له  بيان  يف  مهري  كشف  اجلزائر.و 
الذي  الظروف  هذه  يف  املالية  املساهمة  جانب 
فقد  اجلزائر  يف  سريًعا  انتشار  الوباء  فيه  يعرف 

دخل يف مفاوضات الستيراد معدات الوقاية.
عّمـــــار قـــردود

محمود  األمة  مجلس  عضو  أعلن  كما 
لفائدة  راتبه الشهري  تنازل عن  أنه  قيساري 
يف  استغالله  أجل  من  العمومية  اخلزينة 
يف  فيروس«كورونا«  جائحة  انتشار  مكافحة 
رئيس  مكتب  مع  التنسيق  اجلزائر.وبعد 
شنني،  سليمان  الوطني  الشعبي  املجلس 
ماليني   4 يساوي  مبا  املساهمة  على  وافقوا 

سنتيم من أجرة الشهر املقبل كحد أدنى.
مبجلس  الفالحة  جلنة  رئيس  نائب  وطالب 
األمة عمر بورزق، بدوره، رجال أعمال والية 
املستوى  على  املنتخبني  وكل  الدفلى،  عني 
بتقدمي مساعدات  واحمللي،  والوالئي  الوطني 
رجال  لكل  نداء  ووجه  الفقيرة.  للعائالت 
األعمال يف عني الدفلى وكل املنتخبني على 
املستوى الوطني والوالئي واحمللي، جاء فيه« 
بصفتي  أنا  وأولهم  مبقدروه،  كل  فليساعد 
لتقدمي  الدفلى،  عني  والية  عن  سيناتورا 
كانت  والتي  الفقيرة  للعائالت  مساعدات 

تقتات من عمل يومها وهي اآلن متوقفة«.
إطارات  من  عدد  أبدى  النقيض،  وعلى 
الشديد  استياءهم  الوطني  الشعبي  املجلس 
من إدارة البرملان، بعدما قررت هذه األخيرة 
اقتطاع 10 آالف دينار )1 مليون سنتيم( من 
»كورونا«  فيروس  ملكافحة  الشهرية  رواتبهم 

األمر  مسبق،  بشكل  باألمر  إبالغهم  دون 
الذي اعتبروه اعتداء سافرا وفعل غير قانوني 

وال أخالقي.
إدارة  ضد  قضائية  دعوى  برفع  هددوا  و 
رئيس  قرار  بسبب  الوطني  الشعبي  املجلس 
شنني  سليمان  للبرملان  السفلى  الغرفة 
القاضي باقتطاع 10 آالف دينار من رواتبهم 
»اقتطاًعا  ذلك  معتبرين  حق،  وجه  دون 
إختيارًيا«،موضحني  وليس  إجبارًيا  تعسفًيا 
ملكافحة  املساعدة  تقدمي  ضد  ليسوا  أنهم 
سطو  هو  اإلجباري  االقتطاع  »كورونا«،لكن 
مبلغ  وأن  أموالهم،خاصة  على  شرعي  غير 
على  عادل  غير  للمساعدة  املوجه  االقتطاع 
25 مليون  يتقاضون  إطارات  أن هناك  اعتبار 
بني  أجورهم  تتراوح  وأخرى  شهرًيا،  سنتيم 
املبلغ  اقتطاع  يتم  فيما  مليون سنتيم  و7   10

نفسه من كل هؤالء وهو أمر غير مقبول.
الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  كان  و 
أجور  من  االقتطاع  قرر  قد  شنني  سليمان 
مكافحة  لفائدة  والنواب  املجلس  إطارات 
دينار  آالف   10 تقرر خصم  »كورونا«،حيث 
من أجور اإلطارات، و40 ألف دينار من منح 

النواب.
عّمـــــار قـــردود

السلطة تناشد المواطنن التبّرَع وهؤالء يرّدون:

لماذا ال يتبّرُع األغنياُء لمواجهِة أزَمة َفيروِس »كورونا«؟!

إطارات بالبرلمان ينتفضون إثر االقتطاع من رواتبهم

اقتطـــاُع 4 مالييــن مـن أجــرِة النُّـــواب 
اء »كورونـــا« لمكافـــــحِة وبــــــَ

ما هو اختباُر )RCP( أو ) PCR(؟

` كّلما واجهت الجزائر محنة اقتصادية أو طبيعية أو وبائية تستنجد الدولة بالمواطنين بفتح صناديق وحسابات مالّية للتبّرع،  وذلك منذ 
االستقالل؛ فإلى أي مدى ُتعتبر قيمة التبرع متأّصلة لدى الجزائريين، وهل ُيقبل الجزائريون على تعزيز جهود الدولة في مواجهة المحن 

التي تتعّرض لها؟ ولماذا تتجه الحكومة في كل محنة إلى خيار جمع التبرعات بداًل من وضع إستراتيجيات مدروسة لمواجهة الكوارث؟

جازي« تمنُح 42 مليون دينار لشراء ُمعدات طبّية

رجـاُل أعمـاٍل يتداركــون ويلتِحقــون بركـِب المتبّرعيــن
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تتكفل بتحاليل الجنوب الشرقي

ملحقـة معهـد باستـور بورقـلة 
تدخـــــل حيـــّز الخـــــدمة

به  أدلى  تصريح  يف  مصدق،  فاضل  وأوضح 
نشاط  أن  املنقضني  السبت  اجلزائرية  لإلذاعة 
األوبئة  عن  للكشف  املرجعي  اجلهوي  املخبر 
بورقلة سيغطي باإلضافة إلى والية ورقلة واليات 
وإيليزي  وغرداية  وبسكرة  األغواط  من  كل 
والوادي ومتنراست. وسيكون املخبر املوجود على 
مستوى املؤسسة االستشفائية العمومية محمد 
بوضياف مسيرا من طرف مجموعة من األطباء 
البيولوجيني واألخصائيني لإلشراف على القيام 

بعملية التحاليل املخبرية والكشف عن مختلف 
أنواع الفيروسات والبكتيريا.

وقد أشرف البروفيسور إيدير بيطام املختص يف 
على  املركزي  باستور  مبعهد  املعدية  األمراض 
البيولوجيني  األخصائيني  من  مجموعة  تكوين 
العاملني مبستشفى محمد بوضياف، وأيضا عدد 
من األطباء اآلخرين التابعني ملخبر طبي بورقلة 

التابعة للقطاع اخلاص.
على  التكوينية،  الدورة  هذه  يف  التركيز،  ومت 

الطرق التقنية يف التشخيص واكتشاف احلاالت 
املرضية املؤكدة احلاملة للفيروس أو املشتبه بها، 
السالمة  ظروف  مراعاة  فيه  مت  الذي  الوقت  يف 
مخاطر  فيه  العاملني  لتجنيب  باملخبر  الصحية 
بعض  نوعية  خالل  من  بالعدوى  اإلصابة 

التجهيزات الطبية. 
)عن اإلذاعة اجلزائرية(

أمس،  يوم  العاصمة،  والي  شرفة  نّوه يوسف 
املفروض  اجلزئي  للحجر  املعتبرة  باالستجابة 
إن  وقال  بحسبه.  بالعاصمة،  املواطنني  على 
انتشار  احلجر الصحي سيساعد على احلد من 
تسهر  مصاحله  أن  إلى  مشيرا  كورونا،  فيروس 
بكل  العاصمة  سكان  متوين  استمرار  على 

احتياجاتهم.
اإلذاعة  على  ضيفا  نزوله  خالل  شرفة،  وقال 

باشرت  الوالية  مصالح  مختلف  إن  الوطنية، 
تنفيذ  اجلمهورية  رئيس  تعليمات  إصدار  منذ 
الحتواء  واالستباقية  الوقائية  اإلجراءات 
انتشار فيروس كورونا عبر التنسيق مع مختلف 
املتحدث  حيث طمأن  العاصمة،  بلديات 
سكان العاصمة بأن مصاحله تسهر على ضمان 
السماح  عبر  األساسية  الغذائية  باملواد  متوينهم 
نشاطهم  مبواصلة  االقتصاديني  الفاعلني  لكل 

يف  ملفتا  عادية،  بصفة  والتجاري  االقتصادي 
الوقت ذاته إلى أن الندرة التي شهدتها احملالت 
يف بعض املواد مثل احلليب والسميد راجعة إلى 

تهافت املواطنني على تخزين هاتني املادتني، 
األمر الذي ترتب عنه هذا الوضع.

 صفية نسناس

سخر أمن والية بومرداس نحو 3000 شرطي، 
املساعدة  يد  وتقدمي  مرافقة  مهمة  لهم  أوكلت 

للمواطنني للحد من انتشار جائحة كورونا.
أمس،  صدر  بيان  يف  بومرداس،  أمن  أكد   
جتنيد كافة إمكاناته املادية والبشرية عبر جميع 
كورونا  فيروس  تفشي  ملنع  االختصاص،  إقليم 
نحو  تسخير  الغرض  لهذا  مت  حيث  بالوالية، 

يد  وتقدمي  املواطنني  ملرافقة  شرطي   3000
املساعدة لهم بهدف احلد من انتشار الوباء.

ويف سياق متصل، دعت املصالح ذاتها املواطنني 
للتقيد بالتوجيهات والتدابير االحترازية الصحية 
من  ابتداء  الصحي،  احلجر  مواقيت  واحترام 
الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا 
وعدم املغامرة بالتنقل وإلزامية البقاء يف املنازل، 

بغية احلفاظ على صحتهم. 
وأشار البيان إلى أن البرنامج التحسيسي املسطر 
الطريق،  مستعملي  حتسيس  لغرض  متواصل 
مع توزيع مطويات توجيهية يف هذا الشأن، وأن 
اخلطوط اخلضراء 1548 ورقم النجدة 17 يبقيان 

يف خدمة املواطن عبر كامل إقليم الوالية.
سميرة مزاري

مبجلس السيناتور  زعيم  بن  الوهاب  عبد   وجه 
 األمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، سؤاال
الرحمان بن بوزيد، لوزير الصحة، عبد   شفويا 
 حول اإلجراءات التي وضعتها الوزارة ملنع تفشي

.»وباء »كوفيد 19
الشفوي السؤال  سجل  أنه  السيناتور   وأوضح 
 بتاريخ 23 فيفري، لكنه أوضح – متأسًفا- أن
 أشغال مجلس األمة مت تعليقها بسبب الوباء ولم
 يتلَق إجابة حتى اللحظة عن سؤاله من طرف

له منشور  يف  زعيم،  بن  املعني. وأشار   الوزير 
نشر أنه  إلى  »فايسبوك«  صفحته  على   أتاحه 
اإلعالم سبيل  على  العام  للرأي  السؤال   نص 

.وأداء الواجب
وتفشى انتشر  حال  »يف  هو  السؤال  نص   و 
حتضرها التي  اإلجراءات  هي  ما  كورونا،   وباء 
هي وما  املرض،  لهذا  للتصدي  الصحة   وزارة 
وكم لذلك؟  وزارتكم  متتلك  التي   اإلمكانات 
الصحي للحجر  الصحة  وزارة  وفرتها   مركًزا 

؟« االستعجالية  احلالة  هذه  يف  وقائي   كإجراء 
 مضيفا، »ما مدى غلق مراكز التعليم واجلامعات
والرياضية؟« التربوية  النشاطات  توقيف   وكذا 
 ملاذا لم يتم مصادرة كل الكمامات املوجودة يف
 السوق؟ ما مدى إمكانية تعليق السفر مع الدول

.»املتضررة من الوباء؟
عّمــــار قـــردود

أقدم، فجر أول أمس، شيخ يبلغ من العمر 
بالرصاص.  رميا  جاره  قتل  على  سنة   65
»أخبار  أمنية  به مصادر  أفادت  ما  وحسب 
الوطن«، فإن اجلاني صاحب مقهى معروف 
مبنطقة اخلميس، أطلق وابال من الرصاص 
من  األربعني  )يف  بفرنسا  املقيم  جاره  على 
العمر( ليصيبه على مستوى القلب، حيث 

مبكان  األخيرة  أنفاسه  األخير  هذا  لفظ 
احلادث يف قرية بحمدون ببلدية معاتقة.

فإن أسباب اجلرمية  ذاته،  املصادر   وحسب 
وجاره  الشيخ  بني  نشب  خالف  إلي  تعود 

املهاجر حول قطعة أرض.
احمد - آليان

أربع  من  تتكون  عائلة  استنشاق  أدى 
أشخاص غازات محروقة منبعثة من املدفأة 
العائلة  أفراد  بقية  ووتسمم  شاب  وفاة  إلى 
الثالثة، وذلك مبنزلهم الكائن بدوار الشلخة 
برج  والية  شرقي  الوادي،  راس  ببلدية 

بوعريريج. 
للحماية  الثانوية  الوحدة  وحدات  وكانت 
تدخلت إلسعاف  قد  الوادي  برأس  املدنية 
يف  السامة  الغازات  تسببت  التي  العائلة، 

هالك الشاب البالغ من العمر 34 سنة، كما 
تعرضت امرأتان ورجل تتراوح أعمارهم بني 

19 و66 سنة إلى التسمم بالغاز.
اإلسعافات  قدمت  هذهاحلادثة،  إثر  وعلى 
األولية للمصابني، قبل نقلهم إلى مستشفى 
إيداعه  مت  الذي  الضحية  رفقة  الوادي  راس 

مصلحة حفظ اجلثث. 
صفاء كوثر بوعريسة

املوجودة  الصحي  احلجر  مصلحة  باشرت 
مبستشفى الثنية ببومرداس تطبيق بروتوكول 
باملرضى  اخلاص  العالجي  »الكلوروكني« 
املصابني بفيروس كورونا، الذي أقرته وزارة 
املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 

مؤخرا.
أوضحت مديرية الصحة ببومرداس، يف بيان 
صدر أمس، أن مستشفى الثنية قد شرع يف 
تطبيق هذا البروتوكول على حالتني مصابتني 
بالفيروس، توجدان مبصلحة احلجر الصحي 
خضعت  حيث  املاضي،  اخلميس  منذ 
احلالتان لهذا البروتوكول وحتت إشراف فريق 

طبي متخصص.
مستوى  على  الدواء  بتوفر  يتعلق  وفيما 
أن  إلى  ذاتها  املصادر  أشارت  املؤسسة، 
باقتناء  قامت  قد  الثنية  صيدلية مستشفى 
»الكلوروكني«  دواء  من  معتبرة  كميات 
يف  جناعته  املخبرية  التحاليل  أثبتت  الذي 

عالج املصابني بفيروس كورونا، مؤكدة يف 
للمريضني  الصحية  احلالة  أن  السياق  هذا 
املوجودين يف احلجر الصحي بذات املؤسسة 

تسمح لهما بتناول هذا الدواء.
وجتدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان 
موافقتها  أعطت  املستشفيات  وإصالح 
على تطبيق هذا البروتوكول العالجي على 
رهن  املوجودين  كورونا  بفيروس  املصابني 
احلجر الصحي بعديد مستشفيات الوطن، 
محذرة - يف الوقت نفسه - من مخاطر أخذ 
املختص،  الطبيب  استشارة  دون  العالج 
نظرا إلى اآلثار اجلانبية اخلطيرة التي ميكن 
أن يسببها دواء »الكلوروكني« على الصحة 
العمومية يف حال االستهالك املفرط له وما 
ينجم عنه من عواقب صحية وخيمة على 

املرضى.
سميرة مزاري

شدد وزير التجارة كمال رزيق، يف تصريحات 
أدلى بها يوم أمس األحد، أنه مت اتخاذ كافة 
لضمان  الوالة  مع  بالتعاون  اإلجراءات 
الواليات  كافة  يف  الغذائية  باملواد  التموين 

احملجور عليها صحيا.
يف  نقص  تسجيل  مت  أنه  إلى  رزيق  وأشار 
التموين بوالية البليدة خالل اليومني األولني 
كل  أن  أكد  حيث  الصحي،  احلجر  من 
الطاقم احلكومي يقوم باستقبال املساعدات 

وتوجيهها للجهات املعنية.
املتحدث  اعترف  فقد  أخرى،  جهة  ومن 
مت  السميد  مادة  من  شهرين  مخزون  بأن 
اإلجراءات  اتخاذ  مت  حيث  استنزافه، 
األول  الوزير  تعليمات  عند  نزوال  الكفيلة 
مطمئنا اجلزائريني  للسوق،  التوازن  إلعادة 
يكفي ألشهر  الغذائي  املخزون  باكتفاء يف 
تاجر  ألي  يحق  ال  مضيفا أنه  طويلة، 
إعطاء  مت  وقد  اآلن،  باإلضراب  التلويح 
ضد  التسخيرة  باستخدام  للوالة  تعليمات 
مع  سيجتمع  أنه  كاشفا  املضربني،  التجار 

ممثلي التجار للنظر يف هذه القضية.
بوضع  التعليمات  إعطاء  مت  إنه  رزيق  وقال 
سجالت  ميتلكون  الذين  للتجار  تسهيالت 
جتارية، وال يجب السكوت على عدم فوترة 
السلع املختلفة، مؤكدا أنها محاولة للتعدي 
على القانون، مضيفا أن العملية منظمة بقوة 
وأن  عليه  الدوس  يحاولون  وهؤالء  القانون 

مصاحله لن تسمح بذلك.
صفية نسناس

دخلت الملحقة الجهوية لمعهد باستور بوالية ورقلة حيز الخدمة رسميا ابتداء من يوم أمس، للتكفل بتحاليل الكشف عن 
فيروس كورونا لواليات الجنوب الشرقي، وفق ما أكده فاضل مصدق مدير الصحة والسكان بوالية ورقلة. 

استحسن االستجابة للحجر الصحي  
شرفــــي يؤكـد ضمـان تمويـن العاصــمة بالمـواد الغذائيـة

للحد من انتشار جائحة كورونا بالوالية
تسخــير 3000 شرطــي لمرافقــة المواطنــين ببومــرداس

في حين أغلق البرلمان أبوابه
بن زعيـــم ُيسائـل بن بوزيــد عن تدابــير مواجهـة كورونـــا

 تاجر يقتل جاره رميا بالرصاص في تيزي وزو

برج بوعريريج  

مصـــرع شـاب اختناقــا بغــاز أحــادي
أكسـيد الكربـون بـرأس الــوادي 

بومرداس

 الشروع في العالج ببروتوكول »الكلوروكين«
بمستشفــــى  الثنيــــــة

طمأن الجزائريين بضمان التموين

رزيق يتوعد التجار في حال شنهم إضرابا



ف  سليم
الطوابير  نتيجة  التوقيف  سبب  وجاء 
البيع  نقاط  مختلف  عبر  املتزايدة  الطويلة 
التجارة  مديرية  خصصتها  التي   7 السبعة 
صحة  على  خطرًا  تشكل  أصبحت  والتي 
لوالية  الوالئية  السلطات  وكانت  املواطنني. 
قبل  من  السميد  بيع  منع  قررت  عنابة 
أصحاب املطاحن مباشرة للمواطنني بسبب 
يهدد  بات  ما  أمامها  واالكتظاظ  االزدحام 
بتفشي فيروس كورونا. ويف إطار اإلجراءات 
إنتشار  من  للحد  السلطات  تتخذها  التي 
فيروس كورونا كوفيد 19 وعمال بتعليماتوالي 
السميد  مادة  بيع  منع  بضرورة  عنابة  والية 
خلطر  تفاديا  املطاحن  أصحاب  طرف  من 

جراء  املواطنني  له  يتعرض  الذي  العدوى 
دائرة  رئيس  ترأس  واالكتضاظ  االزدحام 
برحال إجتماع  بلدية  مبقر  اول امس  برحال 
برحال  بلدية  من  كال  رؤساء  ضم  موسع 
فرقة  وقائد  الدائرة  أمن  ورئيس  والتريعات 
الدرك لبرحال مديرية التجارة واإلحتاد العام 
وكذا  األحياء  وجمعيات  واحلرفيني  للتجار 
التنسيق  تقرر  حيث  املدني  املجتمع  ممثلي 
بني مديرية التجارة ومطحنة بلدي من أجل 
السميد بطريقة استعجالية لكل  توزيع ماذة 
البلديات واألحياء مع إعطاء األولوية لبلدية 
بيع  محالت  متوين  على  والعمل  التريعات 
يف  التجزئة  محالت  وكذا  باجلملة  السميد 

الفطرة املسائية

جمال  برميي  عنابة  والية  والي  قرر 
املؤدي  املزدوج  الطريق  غلق  امس  الدين 
احلمراء  ورأس  خروبة  منطقة  بني  للشواطئ 
من  للوقاية  االحترازية  االجراءات  اطار  يف 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
القرار يستثني سكان املنطقة السيارات 
للتزويد  املخصصة  واملركبات  االولوية  ذات 
القرار  وحسب  واالساسية.  الغذائية  باملواد 
والي  الصادر عن   659 رقم  الوالئي احلامل 

القرار  هذا  من  يستثنى  فان  عنابة  والية 
األولوية  ذات  والسيارات  املنطقتني  سكان 
والسيارات  االسعاف  وسيارات  كااألمنية 
فيه  مبا  للمرور  تسهيالت  من  املستفيدة 
األساسية  باملواد  التموين  بضمان  املكلفة 

وكل احلاالت املستعجلة.
الغاز ملن استطاع اليه السبيل يف سكيكدة.                                      
ف سليم

حفظ  وقوات  األمن  مصالح  تواصل 
تعقيم  عمليات  بعنابة  العمومي  النظام 
باملدينة  بوسط  للشوارع  وتطهير  األحياء 
الوالية  بعاصمة  غرار  على  والبلديات 

وباحلجار والبوني. 
وعمل قوات الشرطة من خالل تسخير 
مياه  صهاريج  حيث  من  املادية  امكانياتها 
تنظيم  يف  االمن  أعوان  وكذلك  التطهير 
التدابير  ضمن  تاتي  التي  العمليات  هذه 
االحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا 
التوقف  ومبحطات  العمومية  الساحات  يف 

الفضاءات  من  وغيرها  والشوارع  احلافالت 
الواسعة واملراقق الصحية والتربوية. وكانت 
واحلماية  الدرك  مع  بالتنسيق  املصالح  ذات 
من  بالعديد  قامت  املدني  واملجتمع  املدنية 
اوساط  يف  والتوعية  التحسيس  عمليات 
من  كورونا  فيروس  من  للوقاية  املواطنني 
حلث  الصوت  مكبرات  استعمال  خالل 
منها  واخلروج  بيوتهم  التزام  على  املواطنني 

اال للضروره. 
رخصة التموين متنح من طرف األميار...                                     
ف سليم

الشعبية  املجالس  رؤساء  طالب 
املواد  بوالية جيجل مؤخرا، جتار  البلدية 
الغذائية العامة الراغبني يف التموين مبادة 
بني  مبطاحن  اإلنتاج  وحدة  من  السميد 
هارون بفرجيوة، إلى ضرورة إعداد قائمة 
حاجة  يف  هم  الذين  للمواطنني  اسمية 
حتمل  أن  على  األساسية،  املادة  لهذه 

تأشيرا بختم صاحب احملل، وكذا  أيضا 
التجاري،  السجل  من  بنسخة  إرفاقها 
القائمة  هذه  أن  على  التأكيد  مت  كما 
املجالس  رؤساء  لدى  تودع  االسمية 

إلمضائها ومنحها الترخيص بالتموين.
ب. زهرة

 متكنت وحدات املجموعة اإلقليمية 
للدرك الوطني باملسيلة من حجز 7200 
كلغ من اللحوم البيضاء واحشاء الدجاج 

غير صاحلة لالستهالك.
توقيف  إثر  على  جاءت  العملية   
للمسمى  ملك  هيونداي،  نوع  شاحنة 
)خ، ع(، الذي ينحدر من والية األغواط 
والتي كانت مقتادة من طرف )خ،ح(، 
قادمة  كانت  سطيف  بوالية  الساكن 
والية  اجتاه  يف  بوسعادة  بلدية  اجتاه  من 
اجللفة كانت محملة بــ 7200كلغ منها 
ديك  و1000كلغ  دجاج  )6000كلغ 
رومي إضافة ل200كلغ أحشاء دجاج(، 
بعد أن اتضح أن صاحبها الميلك الوثائق 
الالزمة وبعد معاينة البضاعة من طرف 
املصالح  ملديرية  التابع  البيطري  املفتش 

عن  وممثل  املسيلة  لوالية  الفالحية 
اتضح  املسيلة،  لوالية  التجارة  مديرية 
أنها غير صاحلة لإلستهالك البشري أين 
مت إتالفها ووضع الشاحنة باحملشر البلدي 

لبلدية الهامل مع توقيف السائق. 
جمال أبو أشرف

عبر  تبسة  والية  سكان  يناشد 
مواقع التواصل اإلجتماعي والي الوالية 
والسلطات العليا بوضع والية تبسة حتت 
جميع  غلق  خالل  من  الصحي  احلجر 
واستباقي  وقائي  كإجراء  الوالية  منافذ 
يحمي الوالية من وصول فيروس كورونا 
القاتل لها خاصة بعد عدم تسجيل أي 

حاالت إصابة بها.
املواطنني  من  الطلب  هذا  جاء  و 
إلى  كورونا  فيروس  وصول  من  تخوفا 
حاالت  ارتفاع  مع  خاصة  الوالية 
من  العديد  يف  الوباء  بهذا  اإلصابة 
السكان  طالب  حيث  الوطن،  واليات 
أيضا من الوالي وضع حواجز أمنية متنع 
إال  تبسة  من  املواطنني  وخروج  دخول 
بترخيص، مع وضع أجهزة قياس احلرارة 

تبسة  والية  أن  باعتبار  الداخلني  لكل 
تقع يف وسط الكارثة حيث حتد بها من 
كل جانب واليات بها إصابات ووفيات 
الوادي  والية  غرار  على  الفيروس  بهذا 

وسوق أهراس وخنشلة وأم البواقي.
من  تخوفهم  أن  هؤالء  ويضيف 
إستهتار  مع  يأتي  الفيروس  هذا  وصول 
خطورة  مبدى  املواطنني  من  كبيرة  أعداد 
أنه  مؤكدين  الراهن،  الصحي  الوضع 
الوالية  يف  إصابة  حاالت  وجود  مبجرد 
فقط بسبب  أكثر  الفيروس سينتشر  فإن 
الالوعي وعدم اإلكتراث من املستهترين 

والذي يدفع الوالية إلى الهالك.
فيروز رحال

لألمن  الوالئية  املصلحة  متكنت 
العمومي بأمن والية سكيكدة من ضبط 
وتوقيف 26 مركبة نقل األشخاص منها 
بدون رخصة  ناقل  و14  أجرة  12 سيارة 
بالفرود« يف عدة أحياء وسط  املعروفة   «
املدينة خالف اصحابها اجراءات احلجر 

الصحي. 
جتاه  الردعية  اإلجراءات  إتخاد  ومت 
ووضع  قضائية  ملفات  بتحرير  املخالفني 

املركبات على مستوى احملشر البلدي.
جمال بوالديس.

سكيكدة 

سكــان قــرى بلديــة أوالد
 حبــابة يحتــجون

 
أوالد  ببلدية  قرى  عدة  سكان  من  أقدمالعشرات 
احبابة اقصى جنوب واليةسكيكدة، على اإلحتجاج 
يف ظل ندرة قارورات غازالبوتان يف البلدية، حيث يقوم 
عدد من املضاربني بتوقيف عمليات تزويداملواطنني بغاز 

البوتان إستعداد لرفع أسعاره. 
التوزيع  شاحنات  بإعتراض  الشباب  عددمن  قام   
الذي  الوقت  يف  حمولتها،  أفراغ  على  وإجبارها 
طول  على  املركبات  سير  حركة  بتعطيل  آخرين  قام 
ووالية  البلدية  مركز  بني  الرابط   33 رقم  الطريقالوطني 
قارورات  لتوفير  السلطات  قاملة، مطالبني بضرورةتدخل 
الغاز وعلى الفور علمنا بان رئيس البلدية ومصالح الدرك 
الوطني تدخلتا من اجل إعادة الهدر إلى املنطقة خاصة 

وانأكثر من تسع مداشر ال تزال بال غاز يف عز البرد.
يف املقابل ال يزال عدد من قرى بلديات الصميف 
الغاز  بقارورات  متون  بال  والية سكيكدة،  غربي  القلي 
ملسيد  عني  وسيوان  اعطية  اوالد  من  كل  يف  خاصة 
وحتى بني زيد يف ظل توقف أصحاب الشاحنات على 
تزويدهم بقارورات الغاز بصورة مفاجئة، رغم الضمانات 
ازمة  خلق  ما  الوالية  لهم  منحتها  التي  والتسهيالت 
حقيقية يف التزود بالغاز خاصة وعزل املنطقة ليال بفعل 

الثلوج التي تهاطلت اول امس.
جمال بوالديس

 

 تقييُد 37 مخالفة ضَد أصحاب 
مطاعـــم  و مقـــــاٍه 

 
 37 بسكيكدة  الوطني  االمن  مصالح  سجلت 
غلقها  اصحابها  رفض  ومقاٍه  الصحامبطاعم  مخالفة 
عقب التعليمات االخيرة لتفادي انتشار فيروس كورونا.
مبختلف  أمنية  تشكيالت  الوالية  أمن  ووضع 
املواطنني  حتسيس  مع  السميد،  توزيع  ونقاط  املطاحن 
االحتكاك.  وعدم  مبتر  احملددة  املسافة  احترام  بضرورة 
تعرف  التي  والبنوك  البريد  مبراكز  اتُّخذ  اإلجراء  ونفس 
معاشات  لسحب  املواطنني،  قبل  من  كبيرا  توافدا 
مكبرات  عبر  األمن  دوريات  تطالب  كما  تقاعدهم. 
الصوت، املواطنني باملكوث مبنازلهم، إلى جانب قيامها 

مبعية احلماية املدنية، برش املدينة باملعقمات.
جمال بوالديس

إصابة شخـص فــي حـــادث 
سيــر بخنــاق  مايـــون

مبنطقة  سياحية  سيارة  انحراف  حادث  تسبب 
غرب  أقصى  مايون  خناق  لبلدية  التابعة  لعوينات 
سنة«،   52« »ق.ر«  شخص  إصابة  يف  سكيكدة، 
الرقبة والصدر، مت حتويله  بجروح يف األنف مع آالم يف 
اخلدمات  متعددة  العيادة  إلى  املدنية  احلماية  قبل  من 

ألوالد أعطية، فيما مت فتح حتقيق حول احلادث.
جمال بوالديس.
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أخبار الداخل

ل إلى المحالت والمساحات التجارية  ُحوِّ

وقــــُف توزيــِع »الّسميــد«
 علـــى الَمطاحــِن  بعّنابــــة 
أعلنت مديرية التجارة لوالية عنابة عن قرار والئي يقضي بتوقيف 
بيع »السميد« على نقاط البيع التابعة للمطاحن، وتحويله للمحالت 
والمساحات التجارية، سواء التابعة لتجار الجملة أو تجار التجزئة، 
شريطة أن تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسب برنامج تسطره 

مديرية التجارة لضمان توفير مادة السميد للجميع.

عنابة

غلق طريق الشواطئ الرابط بين الخروبة 
ورأس الحمـــــــراء

عنابة 

الشرطـــة تعقــم األحيـــاء والشـــوارع

جيجل

مطالـبة التجـار بإعـداد  قائـمة بأسمــاء 
الراغبيـن فـي  اقتنـاء »السميـــد« 

املسيلة 

حجـــز 7 آالف كلـغ من اللحــوم 
البيضـــــاء   الفاســــدة 

تبسة
المواطنــون متخوفــون  مـن  تفشــي 

فيــــروس   كورونــــا

سكيكدة
حجـز 26 سيــارة خالــف أصحابـها
 إجـــراء  الحجـــــر  الصحــــي
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تشكيل لجان والئية لمتابعة احتياجات األطباء 

تخصـيُص 2.5 ملـيـار َسنتــيـم 
القتـناِء أجهـَزة الّتنُفـس ببجايـة

. بـــلقاسم.ج
مت الوالئي«حدادو«أنه  املجلس  رئيس  قال   و 
من والعمومي،  اخلاص  القطاع  مع   االتفاق 
الصحي، القطاع  دعم  بعملية  القيام   أجل 
أجل من  اللجان  لرؤساء  توجيهات   وتقدمي 
احمللية السلطات  مع  التنسيق  بعملية   القيام 

.واملختصة ملعاجلة كل طارئ
عن الصحة،  مدير  كشف  أخرى  جهة   من 
احتياجات ملتابعة  والئية  جلنة   تشكيل 
ووسائل الكمامات  من  اخلواص   األطباء 
يف الوبائية  الوضعية  بأن  وأوضح،   الوقاية. 
 ببجاية، ال تدعوا للقلق والبد التخاذ التدابير
 الوقائية وباللتزام باحلجر املنزلي، ويتم ضمان

.تقدمي مختلف اخلدمات الصحية
 يف سياق ذي صلة، مت تشكيل جلنة والئية،
ومختلف الصحة  قطاع  عن  ممثلني   تضم 
أجل الصيادلة،من  بينهم   النقابات،من 
الصيدلية من  بالكمامات  تزويدهم   ضمان 

.املركزية بالعاصمة
األطباء قوائم  ضبط  على  العمل   ويتم 
 واحتياجاتهم من الكمامات، وسيشرف على
 جلبها صيادلة، حيث مت تخصيص صيدلي

،من كل بلدية
 وقال املتحدث،إنه مت االتفاق على وضع قائمة
آخرين تسخير  إمكانية  مع  متطوعني   أطباء 
إجراء أول  بأن  مضيفا،  األمر  اقتضت   إن 

مصلحة إبعاد  املستشفيات،هو  يف   وقائي 
احلمى،والسعال بأعراض  املصابني   استقبال 
.لوحدهم، بعيدا عن مصالح االستعجاالت
قدر الوقاية  إلى  املواطنني  املتحدث،   ودعا 

.املستطاع للحد من انتشار الوباء
اجلامعي«خليل املستشفى  مديرة   وأعلنت 
 عمران« السيدة«غربي«لكل عمال الصحة من
 القطاعني العمومي واخلاص »أطباء مختصني
مهنيني«عاملني وعمال  وممرضون   وعامون 
البلديات مختلف  من  أومتقاعدين   حاليا 
يد وتقدمي  التطوع  يرغبون  الذين   والواليات 
فندق تخصيص  مت  بانه  لزمالئهم،   العون 

.»»كرستال

 دخل مخبر التحاليل اخلاصة بفيروس كورونا
 التابع للمؤسسة االستشفائية اجلامعية »أول

 نوفمبر« لوهران حيز اخلدمة
يف ذاتها  الصحية  الهيئة  مدير  قال   و 
املؤسسة أن  اجلزائرية  االنباء  لوكالة   تصريح 
ستستقبل لوهران  اجلامعية   االستشفائية 
يوم أن  مشيرا  الالزمة،  املعدات  اجلمعة   يوم 
 السبت سيخصص لتركيب املعدات وتكوين

.الطاقم
ساعة بعد  نتائج  يقدم  بجهاز  األمر   ويتعلق 
يحيى دالي  كذلك  أكده  حسبما   ونصف، 
بذات الدقيقة  األحياء  علم  يف   املختص 

أنه مضيًفا  اجلامعية،  االستشفائية   املؤسسة 
 ميكن إطالق حتليلني يف وقت واحد.وتهدف
املؤسسة االستشفائية اجلامعية  عملية جتهيز 
املوارد من  املزيد  توفير  إلى  خاص   مبخبر 
وهران والية  كورونا يف  فيروس   للكشف عن 
غرب واليات  جميع  بتحاليل  تتكفل   التي 
دخلت املنصوري.وقد  للسيد  وفقا   البالد، 
بوهران باستور  معهد  ملحقة  املاضي   األحد 
 حيز اخلدمة وقد أجرت زهاء 60 حتليال منذ
 ذلك احلني، حسبما أكده املكلف باالتصال

.باملديرية الوالئية للصحة والسكان
 ق.م

تتيح تعليمة  البليدة  والية  مصالح   أصدرت 
اجلملة سوقي  منوإلى  اخلضروالفواكه   نقل 
بوقرةوبوفاريك ببلديتي  اخلضروالفواكه   لبيع 
طرف من  التنقل  رخصة  الى  احلاجة   دون 

.املصالح املختصة
لتجار يرخص  أنه  املصالح  ذات   أوضحت 
اجلملة سوقي  مستوى  على   اخلضروالفواكه 
 ببوفاريك وبوقرة نقل بضائعهم على مستوى
الشاملوهذا احلجر  فترة  خالل  الوالية   اقليم 
ليالوالى عشرة  احلادية  الساعة  من   ابتداءا 
إلى احلاجة  دون  صباحا  السادسة   غاية 
املخولة اجلهات  عن  الصادرة  املرور   رخصة 
جتار على  املطبق  اإلجراء  نفس   بذلكوهو 

.التجزئة
اطار يف  يندرج  الذي  القرار  هذا  يرمي   و 
 التدابير الوقائية التي اقرتها الوالية منذ بداية
 هذه األزمة الصحية حملاصرة هذا الوباء املعدي
 إلى ضمان متوين املواطنني مبختلف حاجياتهم
صحة على  احلفاظ  اخلضروالفواكهوكذا   من 

.املواطنني
فإن الرسمية  التعليمة  هذه  يف  جاء  ملا   وفقا 
القرار يتعرض  كل تاجر يخالف أحكام هذا 
 للمتابعة القضائية. كما مت الدعوة الى تفهم
الواليةوالعمل به  متر  الذي  احلساس   الظرف 
 على مساعدة السلطات الوالئية يف مكافحة

.هذا الوباء
كان نويصر  كمال  الوالية  والي  بأن   يذكر 
الشامل احلجر  أن  سابق  وقت  يف  صرح   قد 
توقف يعني  ال   « الوالية  على   املفروض 
إلى مشيرا  كلية«،  بصفة   احلياةواخلدمات 
 اتخاذ كافة االجراءات التي من شأنها توفير
للمواطنني االساسية  االحتياجات   مختلف 
تعلق ما  سيما  ال  إختالالت  أي   وتفادي 
الصحيةوالتموين التغطية  بضمان   منها 
التنظيف ومواد  األساسية  الغذائية   باملواد 

.والتعقيموكذا املنتجات الطاقوية
ق.م

الغش وقمع  الرقابة  أعوان   حجز 
البليدة، بوالية  التجارة   مبديرة 
مصالح مع  وبالتنسيق  أمس   أول 
مواد بوقرة  ببلدية  الوطني   الدرك 
سنتيم ماليير   5 بقيمة   غذائية 
 كانت مخزنة بطريقة غير شرعية
أحد قبل  من  للمضاربة   وموجه 
الكمية حجز  مت  حيث   التجار، 
عدم مخالفة  لصاحبها   ووجهت 
وعدم التجاري  بالسجل   القيد 
امللف إحالة  انتظار  يف   الفوترة، 

.على العدالة
أيوب بن تامون

لوالية املدنية  احلماية  مديرية   سخرت 
إسعاف سيارات   8 مؤخرا،   بومرداس، 
 إلجالء احلاالت املصابة واملشتبه يف إصابتها

.بفيروس كورونا عبر كامل إقليم الوالية
مطلعة مصادر  من  الوطن«  »أخبار   علمت 
ببومرداس املدنية  للحماية  العامة   باملديرية 
 أنه قد مت توزيع سيارات اإلسعاف املخصصة
الرئيسية الوحدة  الغرض على كل من   لهذا 
استفادت حيث  الوالية  بعاصمة   املتواجدة 
 هذه األخيرة من سيارتي إسعاف، يف حني
الثانوية وحداتها  على  املتبقية  الستة   وزعت 

.عبر إقليم الوالية
الثمانية، اإلسعاف  سيارات   وقد خصصت 
احلاالت إلجالء  املصادر،  ذات   حسب 
إصابتها واملشتبه يف  كورونا  بفيروس   املصابة 

املدنية احلماية  عناصر  يقوم  حيث   بالداء، 
الرقم عبر  الواردة  التدخل  نداءات   بتلبية 
األولية اإلسعافات  وتقدمي   األخضر، 
املؤسسات إلى  نقلها  قبل  احلاالت،   لهذه 
اإلستشفائية.                  سميرة مزاري

األربعطاش احلضري  األمن  عناصر   متكنت 
 التابع ألمن دائرة خميس اخلشنة ببومرداس
 من تفكيك جماعة أشرار مختصة يف سرقة
 املنازل، تتكون من 3 أفراد، تتراوح أعمارهم

.ما بني 25 سنةو32 سنة
أغراض على  باالستيالء  هؤالء  قام   حيث 
األربعطاش، بلدية  من  مواطن   وممتلكات 

فيه، ما  وسرقوا  منزلـه  داخل  تسللوا   بعدما 
حتقيقاتها القضائية  الشرطة  مصالح   لتباشر 
 املعمقة ملعرفة املتورطني يف عملية السرقةوالتي
 أفضت إلى توقيف املشتبه فيهموحتويلهم إلى
قضائية ملفات  إجناز  مت  أين  املذكورة   املصالح 

.وتقدميهم أمام النيابة املختصة
سميرة مزاري

بلة«, بن  »أحمد   1 وهران  جامعة   وضعت 
عن للطلبة  الدروس  لتقدمي  إلكترونية   منصة 
للوقاية املتخدة  لإلجراءات  تبعا  وذلك   بعد 

.من وباء كورونا
االلكتروني املوقع  على  نشر  بيان  طالب   و 
الدروس بوضع  باإلسراع  األستاذة   للجامعة 
عبر موجهةوتطبيقات(  أعمال   )محاضرة, 
 فضاء أرضية للتعليم عن بعد يف حال متديد
.هذه اإلجراءات إلى ما بعد 5 أبريل املقبل

بوضع الراهن  الوقت  يف  األساتذة  يقوم   و 

حصص(  4( أبريل  بشهر  املتعلقة   الدروس 
 حيث يتم نشر هذه الدروس سواء عن طريق
 الولوج احلر للجميع أو الولوج املقيد لطلبة كل

.أستاذ, وفق ذات املصدر
اخلط على  الدروس  ملفات  إعداد  يتم   و 
املجال هذا  يف  املستعملة  التقنيات   مبختلف 
مقاطع أو  املصورة  اخلطية  النصوص  فيها   مبا 

.فيديو مسجلة
ق.م

وهران
دخول مخبر المؤسسة االستشفائية الجامعية حيز الخدمة 

بومرداس
تسخير 8 سيارات إسعاف إلجالء المصابين بكورونا

بومرداس
اإلطاحة بعصابة تمتهن السطو على المنازل

وهران
 منصة إلكترونية لتقديم الدروس للطلبة عن بعد

خصص المجلس الشعبي الوالئي لبجاية ما ال يقل عن 205 ماليير سنتيم القتناء أجهزة التنفسومواد التعقيم، قصد 
توزيعها على القطاع الصحي بالوالية، فيما تم تشكيل لجان والئية إلحصاء احتياجات األطباء لمواجهة فيروس كورونا.

البيض
توفير 40 طنا من الّسميد 

للقضــاء علـى  النــدره
بتوزيع الرياض بوالية سعيده   قامت مطاحن 
 40 طن من السميد على مستوى نقاط بيعها

 .التابعة لها بوالية البيض
التجارة مديرية  عليها  اشرفت  التي   العملية 
 بوالية البيضوتهدف الى احلد من الندرة التي
 سجلت منذ اكثر اسبوعني بوالية البيض مع
 بداية انتشار فيروس كورونا. ومن أجل احلد
مباشره ببيعها  البيض  والي  امر  املضاربة   من 
ان علما  اجلمله  لتجار  بيعها   للمواطنينوعدم 
املواطنني من  بالكثير  دفعت  السميد   ازمه 
 الى االصطفاف يوميا امام نقاط البيع التابعة
بكيس الظفر  انتظار  يف  الفرسان   ملطاحن 
سابقا. الوالية  تعرفها  لم  أزمة  عز   سميد يف 
 مدير التجارة بوالية البيض ارجع ندرة السميد
مطاحن غياب  الى  البيض  بوالية   احلالية 
احلالية الستة  املطاحن  ان  حيث   النتاجه 
الكبير اإلقبال  ان  كما  فرينة  ماده  فقط   تنتج 
 على السميد من املواطنني ساهم يف استفحال
معتبره كميات  ان  اضاف  املتحدث   األزمة. 
اجلاري االسبوع  توزيعها  يرتقب  السميد   من 
النائية لسد البيض   على سكان مداشروقرى 
 حاجيات سكانها يف ظل العزلةوغياب املخابز

 .بها مايجعل معاناة سكانها مضاعفة
نورالدين رحماني

البليدة

الترخـيص بنقـل الخضـروالفواكـه من وإلى سوقـي 
الجمـلة  ببوفاريـــــــك  و بوقــــــــرة

البليدة

حجز مواد غذائية قيمتها 5 ماليير سنتيم ببوقرة
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 أوردت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، على حسابها 
تويتر، خبرا مفاده »ُوضع حيز اخلدمة يف ظرف قياسي )72 ساعة( 

النظام املعلوماتي املؤشر، الذي يسمح بتحليل البيانات املتعلقة 
بانتشار فيروس كورونا املستجد عبر 48 والية بطريقة آنية«. 
وأشارت التغريدة إلى أن هذا النظام املعلوماتي جزائري 100 %.

أشار الصحفي عثمان حلياني 
إلى أن 25 باملائة من األطباء 
األجانب العاملني يف فرنسا 

يحملون جنسية جزائرية،  
وبينهم من يتصدر الشاشات 

يلقن الفرنسيني تدابير الوقاية 
من كورونا. ودعا الصحفي 

النتهاز جائحة »كوفيد – 19« 
وجعلها فرصة وحافزا لوضع 

خطط السترجاع آالف األطباء 
رتهم السلطة  الذين َهجَّ

وطردهم سوء تسيير البلد. 

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة األمريكية بالفايسبوك رسالة،  
قالت إنها رائجة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وإن كانت هوية 

صاحبها مجهولة،رسالة تدعو للتركيز على احترام قواعد الوقاية، 
وهذا فحواها:

عندما تغادر بيتك وتشاهد الطرقات الفارغة واملالعب اخلالية 
ومحطات القطار اخلاوية، أال حتدث نفسك قائال: » يبدوا أنها نهاية 

العالم كما نعرفه«.
لكن ما تشاهده يف احلقيقة هو احلب يف أبهى جتلياته.

ما تراه يف هذا الفراغ هو مقدار اهتمامنا باآلخرين، بأجدادنا، بإخواننا 
وأخواتنا من أصحاب املناعة الضعيفة، بأناس قد ال نلتقيهم أبد 

الدهر.
سيفقد الناس وظائفهم جراء هذا الوباء. سيفقد بعضهم مشاريعهم، 

والبعض قد يفقد حياته. كل هذا يدفعنا ألن نقف حلظة - عندما 
تكون باخلارج تتمشى، أو يف طريقك إلى املتجر، أو مبجرد مشاهدتك 

لألخبار- هي فرصتك أن تنظر إلى هذا الفراغ وتنبهر من كل هذا احلب.
دع هذا احلب ميلؤك ويجعلك تستمر.

ليست هذه نهاية العالم، إنها أكثر عمل تضامني يف العالم ميكن أن 
نعيشه يف حياتنا.«

وأدرجت السفارة مالحظة بأنها ال متلك أي معلومة عن صاحب املنشور 
األصلي على وسائل التواصل االجتماعي. فال ندري إن كان شخصا من 

ووهان، ُقم، ميالن، مدريد، نيويورك، البليدة أو مدينة أخرى لم يصبها 
وباء الكورونا. لرمبا من غير املهم أين يثعَرف هذا الشخص، لكننا كلنا 

معا يف هذه املعركة #كلنا_البليدة.

اقترح رئيس جمعية التجار واحلرفيني حاج الطاهر بولنوار أن ُترفع األسعار  
كلما  زاد الطلب، من أجل كبح اللهفة على اقتناء املواد االستهالكية؛ فقال يف 
منشور له أتاحه على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي »فايسوك«، »هو 

اقتراح قد نعمل به قريبا للحّد من املبالغة يف الطلب وجتّنب الّندرة واملضاربة؛ 
كّلما طلب زبون كمّية أكبر نرفع السعر؛ فمثال إذا طلب دلو   زيت بسعة 5  لتر 

نبيعه إياه   بالسعر  العادي )600 دج(،  وإذا طلب  دلويني اثنني من الزيت 
نبيعه الدلو الثاني بسعر   )800 دج(،  وإذا طلب 3    يباع الدلو الثالث بـ )1000 

دج(.. وهكذا«. 
 هذا االقتراح يجعل املواطنني واملواطنات يقتنون متطلباتهم بعقالنية واتزان، 

ما يساهم يف ترشيد االستهالك. . استعّدوا للعمل بهذا االقتراح.  »!

دعا املفكر والشاعر »أزراج عمر« الُكتاب إلى طباعة 
مخطوطاتهم احملفوظة  يف احلواسيب، ويقصد طباعة 

نسخة من أي مشروع جاهز أو يف طور اإلجناز، وتسليمها 
للعائلة أو األصدقاء ممن يوثق بهم، وجاءت الدعوة 
يف ظرف تفشي فيروس  كورونا ، الذي قد يفضي إلى 

وفاة  أي كاتب، حيث وصف املفكر احلاسوب بـ »املقبرة«، 
وأورد أنه بعد رحيل الكاتب لن يتكفل أحد مبا خلفه من 
أبحاث أو إنتاج فكري محفوظ  يف حاسوبه الشخصي«، 
يف حني أن املخطوط املنجز واملتاح ورقيا لدى املقربني 

يجعلهم مسؤولني عن حفظه ونشره.

الجزائــُر أحـــُق وأْوَلــى!

محــرز ينفـي منحـه الجزائـر محــرز ينفـي منحـه الجزائـر 
هبـة لمــواجهة كـــــوروناهبـة لمــواجهة كـــــورونا

احَفظوا إرَثكم من الجاِئحة!

اْت.. معاِلُم الَورد! اْت.. معاِلُم الَورد!ْبِلِيِديَّ ْبِلِيِديَّ

تحـَت مجهـٍر جزائـرّي

إنُّــه.. الحــُب
 في أبَهى تجّلَياِته!

فّند الدولي اجلزائري رياض 
محرز جنم مانشستر سيتي، 
إشاعة تقدميه هبة للجزائر 

من أجل مكافحة انتشار فيروس 
كورونا. وجاء هذا عبر »ستوري: 

حساب الدولي اجلزائري على 
»أنستغرام«، حيث رد محرز على 
سؤال أحد متابعيه بهذا الشأن 

بالنفي »NO«. وتداولت وسائط 
إعالمية وصفحات على مواقع 

التواصل اإلجتماعي خبر مفاده 
تبرع جنم السيتي بـ4.5 مليون أورو 
للجزائر ملواجهة كورونا.ويف إجابة 
أخرى لقائد املنتخب الوطني حول 
أّنه ال يقوم مببادرات فردية كبقية 

الالعبني، رد رياض: »نحن عندنا 
يجب أاّل تعلم يدك اليسرى ما 

قامت به اليمنى.
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ت به المدن دوَن غيرها ُخصَّ

ها  ُمقصــاٌة قصـــوُر أدرار بأحيائـــِ
 من  الّتعقيــــم  والتَّطهيــــر! 

عبد اهلل مجبري
حيث  املدن  يف  مايحدث  وعكس 
األولى  األيام  منذ  الوالية  عاصمة  شهدت 
يف  ونظافة  تعقيم  عمليات  األزمة  لبداية 
األماكن العامة ومختلف املؤسسات العمومية 
وعمال  احلمايةاملدنية  مصالح  بها  قامت 
البلدية فضال عن مبادرات حتسيسية للتعريف 
جمعيات  بها  قامت  الوباء  هذا  بأعراض 
جمعية  فرع  غرار  على  ومنظمات  خيرية 
الوالئيللكشافةاإلسالمية.  والفرع  ناس اخلير 
أدرار  الواقعة شمال  بلدية شروين  وهذا شأن 
للتعقيم  إجراءات  عدة  األخرى شهدت  هي 
وحدة  مبشاركة  البلدية  نظمتها  والتطهير 
احلماية املدنية بذات املنطقة والعيادة املتعددة 
اخلدمات والدرك الوطني واألمن وكذا بعض 

اجلمعيات الفاعلة والكشافة اإلسالمية. 

هذا  خالل  البلدية  عرفت  وقد  هذا 
بعض  يف  تنظيف  حمالت  بعض  األسبوع 
عن  فضال  جتمعات  تشهد  التي  األماكن 
الوباء  هذا  مخاطر  من  حتذر  مطويات  توزيع 
الوباء  قافلة حتسيسيةمن هذا  كما مت تشكيل 
املذكورة  للعيادة  الصحة  عمال  من  متكونة 
جتوب  املدنيةوالشرطةوالدرك  واحلماية  أنفا 
نداءات  موجهة  واألحياء  الشوراع  مختلف 
عبر مكبرات الصوت حتذر الساكنة من عدم 
احليطة  وأخذ  بالبيوت.  وإاللتزام  التجمهر 

واحلذر واخلروج إال للضرورة. 
وفرع  اخلير  باب  جمعية  كمانظمت 
حملة  واحلرفيني  للتجار  العام  االحتاد 
أدرار حتت  حتسيسية يف دائرة فنوغيل جنوب 
التى  شعار )خليك يف دارك (. هاته احلملة 
هدفها توعوي بأهمية احلجر املنزلي ومشاركة 

النقل  وتوفير  الوباء  هذا  إحتواء  يف  السلطات 
للحاالت الطارئة وكذا مساعدة السكان على 
توفير حاجياتهم الضرورية. هذا وقد شاركت 
بحمالت  بفنوغيل  اخلير  ناس  جمعية 
املدنيةوبعض  حتسيسية رفقة مصالح احلماية 
البلدية  مستوى  على  النشطة  اجلمعيات 
الصحية  الوحدات  بعض  وكذا  املذكورة 
لبلدية تامستومتنطيط يقومون بعمليات تطهير 
اخلاصة  واحملالت  العمومية  للمؤسسات 
والصيدليات. وهذا ماشهدته أيضا الواليتني 
من  وتيميمون  مختار  باجي  برج  املنتدبتني 
تبقى  فيما  املدينة  استهدفت وسط  حمالت 
السلطات  برنامج  يف  غائبة  النائية  املناطق 
يف  الناشطة  واملنظمات  واجلمعيات  احمللية 

املجال االجتماعى.

زاهية  سعاد ة 
متكنت مصالح األمن احلضري السابع 
من  قناطير   8 من حجز  ورقلة  والية  بأمن 

السميد كانت موجهة لالحتكار. 
دوريات  إلى  القضية  وقائع  وتعود 
احلضري  لألمن  الشرطة  لقوات  راجلة 
لفت  أين  االختصاص  بإقليم  السابع 
انتباههم مجموعة من األشخاص يقومون 
املستودعات  احد  من  السميد  مادة  بإفناء 
عملية  االم  ورقلة  ببلدية  الشرفة  بحي 

محل  املستودع  حتديد  من  مكنت  املراقبة 
السلطة  من  اذن  استصدار  ليتم  الشبهة، 
األخير  هذا  تفتيش  مبوجبه  مت  املختص 
بـ  تقدر  كمية  حجز  من  مكنت  العملية 
يقوم  السميد  مادة  من  ونصف  قناطير   08
صاحبها بتخزينها وعدم عرضها للمواطنني 
التفتيش وفور  التجاري محل  داخل محله 
االنتهاء من مجريات التحقيق مت اجناز ملف 
إجراءات جزائية يف حق املعني قدم مبوجبه 
أمام وكيل اجلمهورية الحالته على احملاكمة

اخلارجي  احلضري  األمن  اطاح 
سلع  يحتكران  بتاجرين  بالرويسات 
املضاربة  قصد  قانونية  غير  استهالكية 
ومواد غذائية غير موسومة مجهولة املصدر 
 50 كميتها  بلغت  الصالحية  ومنتهية 

قنطارا.
ظاهرة  ومحاربة  مراقبة  إطار  يف  ذلك 
األساسية  االستهالكية  السلع  احتكار 
األمني  املخطط  وفق  ذلك  مت  حيث 
باملواد  املضاربة  أنواع  شتى  حملاربة  املسطر 
املواد  منتجات  السيما  االستهالكية 
عمليات  تشديد  خالل  من  الغذائية 
املواد  بيع هذه  أماكن  الرقابة على مختلف 
وتعود  التجزئة  أو  اجلملة  محالت  سواء 

حيثيات القضية اثر ورود معلومات مؤكدة 
مفادها قيام شخصني بتخزين سلع للمواد 
املدينة  أحياء  بأحد  مبستودع  الغذائية 
عني  إلى  التنقل  مت  الفور  وعلى  الرويسات 
اتخذه  التي  املستودع  هذا  ومعاينة  املكان 
املواد  وتخزين  الحتكار  كمكان  صاحبه 
شرعية  غير  بطريقة  االستهالك  الواسعة 
ومت  االستهالك  واسعة  املنتجات  لهذه 
مقر  إلى  وحتويلهما  فيهما  املشتبه  توقيف 
التحقيق  ملواصلة  لالمن  الوالئية  املصلحة 
اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد  معهما 
ضدهما  قضائي  ملف  إجناز  مت  القانونية 
املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  وتقدميهما 

للمحاكمة الحقًا

الغرفة  رئيس  اطلق 
ورقلة  لوالية  الفالحية 
استغاثة،  نداءات 
وزير  خاللها  من  دعا 
حلول  ايجاد  الفالحة، 
تسويق  اجل  من  عاجلة 
احملصول االول من فاكهة 
باعتبار  والدالعو  البطيخ 
للتخزين  قابلة  غير  انها 
ما سيلحق اضرارا مادية 

كبيرة بالفالحية. 
و قال شكري عقبة 
لـ«  تصريح  يف  بوزياني 
منتوج  ان  الوطن  أخبار 
ورقلة  حوض  فالحو 
مكدس  هو  حتديدا 

تفسي  بسبب  اليوم  مغلقة  كلها  احتواءه  على  تعودت  التي  اجلملة  اسواق  وان  باحلقول 
فيروس كورونا املستجد وهو ما جعل رئيس الغرفة الفالحية يناشد بداية والي الوالية من 
أجل التدخل والتنسيق مع الشركات الكبرى بحاسي مسعود من اجل شراء املنتوج عن 
الفالحني وانقاذهم من اخلسارة الفادحة التي ستلحق بهم كما ناشد وزير القطاع للتدخل 
وفق ما تسمح له صالحياته واقتناء املنتوج مم طرف الوزارة النن بكميات كبيرة جدا هذا 

املوسم.

يعاني سكان الشوارع الشرقية يف حي 
تكسبت الشرقية شمال مدينة الوادي من 
االمر  الصحي،  الصرف  شبكات  انعدام 
الذي بات يهدد بحدوث مارثة ايكولوجية. 
أجبرهم  الوضع  هذا  أن  السكان  وقال 
على حفر آبار تقليدية يف بيوتهم او حتى يف 
شوارع احلي وذلك الستعمالها كبديل يف 
ظل غياب شبكة تصريف املياه القذرة عن 
اآلبار  هذه  إلى  اللجوء  أن  غير  مساكنهم، 
قد يؤدي إلى أخطار على املواطنني ذلك أن 
هذه اآلبار تسببت أكثر من مرة يف تسجيل 
يف  سابقة  سنوات  يف  وفاة  حالة  من  أكثر 
سكان  وعبر  الوالية.  من  متفرقة  مناطق 
الشوارع الشرقية يف حي تكسبت الشرقية 
عدم  من  أملهم  غيبة  عن  الوطن  ألخبار 
رغم  ملطالبهم  املعنية  السلطات  استجابة 

واستغربوا يف  مرة،  أكثر من  راسلوها  أنهم 
نفس الوقت مما وصفوه بإقصائهم الغير مبرر 
للصرف  الوالئية  الشبكة  اجناز  مشروع  من 
الصحي على مسافة تقدر ب 760 كيلومتر 
للقضاء  الوالئي  املشروع  إطار  يف  واملنجزة 
الوادي  والية  يف  املياه  صعود  ظاهرة  على 
أنهم  من  الرغم  على  بلدية   18 عبر  وذلك 

يسكنون يف عاصمة الوالية. 
بيوت  أن  السكان  من  عدد  أكد  كما 
الصرف  شبكات  عن  تبعد  ال  بعضهم 
احلي  شوارع  باقي  يف  املوجودة  الصحي 
إال بأمتار قليلة. وكرر املواطنون مناشدتهم 
ربط  برمجة  اجل  من  املعنية  للمصلحة 
بيوتهم بشبكات الصرف الصحي يف اقرب 

اآلجال. 
رشيد شويخ

محاصيل فالحية معرضة للّتلف بسبب كورونا 

ضبط 50 قنطاًرا من المواد االستهالكية بالرويسات 

متنقلة  طبية  فرق  أمس  يوم  انطلقت 
ومتابعة  تشخيص  بعمليات  القيام  أجل  من 
ملواطنني يقطنون يف األماكن البعيدة واملعزولة 

عن التجمعات السكنية بوالية األغواط.
القرارات  ظل  يف  اخلرجات  هذه  وتأتي 
العليا للبالد والتي تقضي  األخيرة للسلطات 
األمر  وهو  بأنواعه  العمومي  النقل  بتعليق 
الذي يجعل سكان هذه املناطق ال يستطيعون 
إجراء  أجل  من  عيادة  أقرب  إلى  التنقل 
فحوصات طبية يف حالة املرض أو احلاجة إلى 

الطبيب أو األدوية.
برادعي  القادر  عبد  األغواط  والي  وأكد 
أن مصاحله وضعت حتت تصرف ساكنة هذه 
رباعية  بسيارات  هاتفية خاصة  أرقام  املناطق 
املستعجلة  احلاالت  نقل  أجل  من  الدفع 
على  هن  الالئي  احلوامل  النساء  وحاالت 
التدخل  أجل  من  والدتهن  موعد  من  مقربة 

السريع والتكفل بهن.
كانت  البداية  أن  الوالية  والي  ويضيف 
بكل من منطقة قصر احليران ووادي مرة على 

أن تتواصل العملية خالل هذه األيام يف بقية 
املناطق املعزولة.

وأضاف السيد برادعي أن تعليق زيارات 
فيروس  انتشار  الظل بسبب تداعيات  مناطق 
التكفل  تعليق  يعني  ال   )19 )كوفيد  كورونا 
الوعود  أن  مضيفا  املناطق,  هذه  بساكنة 
أفلو  ملنطقة  زيارته  أقرها خالل  التي  والتدابير 
تلك  خاصة  اإلجناز  قيد  هي  بوزيد  وسيدي 
املتعلقة ببناء جسر يربط بني ضفتي وادي ال
مدسوس.                                       ق.م

الداخلية لألحياء الشعبية  تعاني األزقة 
يف مدينة الوادي من انعدام التهيئة العمراني 
اللذان  واجلدلة  األصنام،  حيي  غرار  على 
يقعان يف وسط مدينة األلف قبة وقبة مبدينة 

الوادي. 
السكان  من  عدد  الصدد  هذا  أكد يف  و 
به حالة  توصف  ما  أن أحسن  الوطن  ألخبار 
جد  بأنها  للحيني  الداخلية  الطرق  شبكة 
إلى  األهالي  حسب  ذلك  ويرجع  متدهورة، 
عدم قيام املصالح املعنية بأية أشغال لتعبيدها 

وذلك منذ يف مارس من العام 2004.
وعبر بعض سكان احليني عن استغرابهم 
لألصنام  احلضري  احمليط  حتسني  عدم  من 
ملبنى  متاخم  األصنام  حي  أن  رغم  واجلدلة 
مقر بلدية عاصمة الوالية، كما أن عدد من 
متواجدة  الوالئية  العمومية  اإلدارات  مقرات 
التربية  مديرية  غرار  على  احليني  هذين  يف 
أحيائهم  أن  ورأوا  للفالحة.  الوالئية  والغرفة 
يف حاجة إلى تبليط األرصفة ولتعبيد وتزفيت 
ربط  وتعميم  األحياء  وسط  املارة  الطرق 

مساكن هذه األحياء بشبكة غاز املدينة وتزين 
مساحات  إنشاء  خالل  من  األحياء  محيط 
عوض  األطفال  للعب  ومساحات  خضراء 
املزابل التي تنتشر يف حي عتيق وذو ثقل مهم 
باإلنارة  الشوارع  جتهيز  وكذا  األصنام،  كحي 
العمومية خاصة ونحن على بعد أشهر قليلة 
من شهر الصيف الذي تعد فيه اإلنارة وسيلة 

ضرورية للتقليل من اللسع العقربي. 
رشيد شويخ

األغواط
ـــل ِفـــرٌق طبيـــة متنقــلة تجـــــوب مناطـــق الظِّ

شهدت مدن والية أدرار، عبر مختلف دوائرها، حمالت تحسيسية بوباء كورونا، كما عرفت عمليات 
تعقيم وتطهير في الطرق والشوراع الرئيسة والمرافق العمومية، فيما لوحظ استثناء القصور 

واألحياء؛ األمر الذي يطرح العديد من التساؤالت عن غياب هذه الحمالت في هذه المناطق، في 
مثل هذه الظرف االستثنائي الذي يتطلب مواجهة شاملة النتشار الفيروس القاتل. 

أخبار ورقلة
األمن يحجز 8 قناطير من الّسميد 

الوادي 
حي »تكسبت« الشرقي بال قنواِت صرٍف صحي



09 السنة 01 - العدد 150 -اإلثنني  05 شعبان 1441  هـ  - 30 مارس 2020م
أخبار الداخل

خديجة بن دالي 
والية قسنطينة من بني الواليات التي مستها إجراءات احلجر اجلزئي،األمر الذي 
جعل العديد من القطاعات تراجع مخططاتها اخلاصة مبواجهة هذا الوباء، ومن بينها 
مصالح امن والية قسنطينة حيثاالخيرة من تواجدها مبختلف البلديات خصوصا بوسط 
مدينة قسنطينة اخلروب واملقاطعة اإلدارية باملدينة اجلديدة علي منجلي وهي األماكن 

التي تعرف كثافة سكانية كبيرة

 توجس
لم يقتصر مراجعة التدابيرو اإلجراءات املتخذة ضد فيروس كورونا على القطاعات 
اخلاصة  اخلريطة  مراجعة  أيضا  هم  أعادوا  الذين  املواطنني  إلى  ذلك  تعدى  بل  فقط 
كبير  تهافت  احلجر  فترة  قبيل  فقط  ساعات  املدينة  أسواق  لتعرف  املنزلية  بالدخيرة 
عديد  شهدت  حيث  السميد  مادة  خصوصا  الغذائية  املواد  شراء  على  للمواطنني 
البلديات واألحياء بالوالية، طوابير غير منتهية ميزتها مشادات ومشاجرات استدعت 
املواد  محالت  بعض  عرفت  كما  الوطنيني،  األمن  ومصالح  الدرك  مصالح  تدخل 
اقتناء مختلف حاجياتهم عكس  الى  الذين سارعوا  للمواطنني  الغذائية اكتظاظ كبير 
األيام السابقة والتي لم تعرف تهافت كبير من طرف املواطنني على هاته املواد، يف صورة 

تشير إلى عدم الفهم الكامل إلجراءات احلجر اجلزئي الذي أقرته احلكومة

 اكتظاظ
والبلدية  الوالئية  الطرقات  مستوى  على  اكتظاظ  األخيرة  اللحظات  عرفت  كما 

إلى  الدخول  إلى  املواطنون  أن سارع  بعد  الكبرى،   املناطق  إلى  املؤدية  تلك  خصوصا 
منازلهم بعد اقتراب فترة احلجر اجلزئي، غير انه مع حلول الساعة السابعة خلت شوارع 
قسنطينة من املارة والسائقني،  ماعدا بعض االستثناءات التي سجلتها أخبار الوطن 
ضد  عقوبات  بتحرير  االمن  مصالح  قامت  حيث  مسكن   1600 حي  مستوى  على 

املخالفني للقانون، وهي حاالت قليلة جدا. 

 إجراءات صارمة 
أكد رئيس امن والية قسنطينة مراقب الشرطة عبد الكرمي وابري، أنه مت توقيف 
27 سيارة وراجل واحد خالفوا إجراءات احلجر اجلزئي والقوانني املتعامل بها يف هاته 
الظروف، حيث عرفت العملية تواجد مختلف رؤساء املصالح بامليدان رفقة رئيس أمن 
الوالية، حلث املواطنني على ضرورة البقاء يف منازلهم واالمتثال لقواعد احلجر اجلزئي 
عبر مكبرات الصوت، وأكد رئيس امن الوالية انه ال توجد سيارات كثيرة ما يعبر حسبه 
عن وعي املواطنني بهاته اإلجراءات وخطورة وباء كورونا، كاشفا أن املواطنني شرعوا يف 

تطبيق إجراءات احلجر قبل صدور املرسوم األخير.

 ارتفاع في األسعار 
سجلت جريدة أخبار الوطن يف اليوم األول للحجر الصحي بقسنطينة ارتفاع أسعار 
األيام  مع  مقارنة  كبيرا  تزايدا  عرفت  حيث  الوالية،   أسواق  مبختلف  الغذائية  املواد 
السابقة حيث ارتفعت سعر البطاطا الى 120 دج واجلزر إلى 100 دج أما سعر البرتقال 
فارتفع الى مبلغ 250 دج،  وحسب إحدى بائعة التجزئة ممن حتدثت معهم جريدة أخبار 
الوطن فإن ارتفاع األسعار يعود إلى التهافت الكبير للمواطنني خصوصا عقب معرفتهم 
بقرار احلجر اجلزئي، مذكرا ان األسعار التي يعتمدها بائع التجزئة تعتمد على أسعار 
أسواق اجلملة، يحدث ذلك يف ظل احلمالت التوعوية والتحسيسية وحتى الردعية التي 
قامت بها مديرية التجارة أسفرت عن حتريرها ل 600 محضر مخالفة مع تخصيص 70 

فرقة تقوم مبراقبة األسعار واملواد الواسعة االستهالك وحتى احملالت التجارية. 

 خوف وفزع
املواطن  لدى  وخوف  هلع  األخيرين  اليومني  خالل  قسنطينة  والية  سجلت 
عبر  ميسنجر  تطبيق  مستوى  على  رقعتها  اتسعت  التي  الشائعات  بسبب  القسنطيني 
شبكة التواصل االجتماعي الفايسبوك، من خالل نشر رسائل صوتية تفيد بتسجيل 
عشرات الوفيات يف الوسط الطبي،  وانتقال العدوى إلى عديد املواطنني وهي اإلشاعات 
التي مت تداولها عقب اإلعالن عن إجراءات احلجر اجلزئي من طرف الوزير األول، حيث 
كانت سببا يف زيادة حالة اخلوف والهلع لدى املواطنني، لتسارع مديرية الصحة بتفنيد 
اخلبر وصرحت انه مت تسجيل 3 وفيات فقط بالوالية أعلنت عنها وزارة الصحة، داعية 
املواطنني إلى عدم اإلنسياق امام مختلف الشائعات والتقيد بالبيانات الرسمية لوزارة 

الصحة او مديرية الصحة بالوالية.

 بلديات الظل خارج التغطية 
صرح العديد من السكان بقسنطينة جلريدة » أخبار الوطن »أن بعض البلديات لم 
تلتزم باحلجر اجلزئي خصوصا البعيدة والنائية منها، حيث ركزت املصالح األمنية على 
البلديات التي تعرف كثافة سكانية كبيرة كبلديات اخلروب قسنطينة واملقاطعة اإلدارية 
علي منجلي، غير ان بعض البلديات عرفت حركة عادية خصوصا للراجلني، حسب ما 
كشفه مواطنون من بلدية ابن باديس، الذين صرحوا ان العديد من املواطنني لم يلتزموا 
باحلجر الصحي يف ظل غياب شبه تام ملصالح الدرك الوطني وعدم وجود وحدة لألمن 

الوطني بالبلدية، هذا وقد اقترح بعض املواطنون تطبيق احلجر الكلي بسبب الطوابير 
التي عرفتها الوالية يف اليوم األول للحجر اجلزئي، بعديد البلديات من اجل التزود بهاته 

املادة رغم تطمينات والي الوالية بتوفرها.

 تحسيس وتوعية 
لعديد  تضامنية  قوافل  تنظيم  الى  قسنطينة  بوالية  اجلمعيات  العديد من  بادرت 
التي تعرف نقص وندرة يف  الظل  البلديات خصوصا مبناطق  املعوزة مبختلف  العائالت 
اخليرية  السراج  جمعية  بادرت  حيث  للشرب،  الصاحلة  واملياه  الغدائية  باملواد  التزود 
إلى تخصيص 28 قفة كمرحلة أولى،  مع القيام بتوزيع 500 كمامة على أفراد االمن 
الوطني ومصالح الدرك واحلماية املدنية ودار املسنني وذلك عبر النقاط املراقبة واحلواجز 
توزيعها  اجلمعية وسيتم  10 آالف وحدة من طرف  بإجناز  العملية  للتواصل  األمنية،  
على املستشفيات،  كما مت توزيع العديد من املناديل الورقية املعمقة ووسائل النظافة، 
حفاظات على بعض املستشفيات منها مستشفى االمومة والطفولة باملنصورة، مستشفى 
سيدي مبروك ومستشفى محمد بوضياف باخلروب، حسب ما صرح به رئيس اجلمعية 
السيد حمزة بوحبيلة جلريدة أخبار الوطن، الذي أضاف ان اجلمعية ستواصل حمالتها 

التطوعية والتحسيسة ملساعدة السلطات احمللية ملجابهة هذا الوباء املستجد. 
كما بادرت الكشافة اإلسالمية اجلزائرية محافظة قسنطينة إلى توزيع مساعدات 
جتارية  شركات  بها  قامت  تبرعات  بعد  وذلك  والفقيرة،  املعوزة  العائالت  على  عينية 
واقتصادية تنشط بوالية قسنطينة، كما شاركت الكشافة االسالمية اجلزائرية بقسنطينة 
إلى تنظيم اجراءات سحب املواطنني لرواتبهم، يضاف إليها تنظيم حمالت حتسيسية 
بضرورة البقاء يف منازلهم خالل فترة احلجر اجلزئي، هو االمر الذي استحسنه املواطنون 

باملدينة اجلديدة علي منجلي 

 تضامن 
احملجور  على  الكتب  من  العديد  بتوزيع  بقسنطينة  الشباب  قامت جمعية صوت 
عليهم بفنادق املدينة اجلديدة علي منجلي والقادمني من دولتي مصر وفرنسا، وذلك 
سعيا منها الى التخفيف عن الضغوطات التي يعيشونها طيلة 14 يوما وذلك بالتنسيق 
املقيمني  لدى  استحسانا  القت  التي  املبادرة  وهي  والتوزيع،   للنشر  دوك  ألفا  دار  مع 
توزيع اكياس من احلليب  إلى  بادرت اجلمعية  الطيب، كما  وتركت يف نفوسهم األثر 
أكياس حليب لكل   2 1000 عائلة معوزة على مستوى والية قسنطينة مبعدل  لفائدة 
عائلة وذلك ملدة 10 أيام وهي الكميات التي مت توزيعها بالتنسيق املسبق مع اجلمعيات 
التكافل  التي تعكس مدى  املبادرات  الى مستحقيها، وهي  تقدميها  الفاعلة من أجل 

والتالحم بني أبناء الشعب ومختلف املستثمرين والفاعلني االقتصاديني. 

 مخالفات 
كشف والي والية قسنطينة السيد ساسي أحمد عبد احلفيظ عن تسجيل 1500 
تدخل خالل األسبوع املنقضي أسفر عن 15 طن من املواد الغذائية منها ما هو موجه 
للمضاربة ومنها من لم يحترم شروط النظافة وأخرى منتهية الصالحية، ومت تقدمي 44 
املواطنني  الوالية،  والي  العديد من احملالت، كما طمأن  العدالة مع غلق  إلى  تاجر 
الوالية ب  تزود  املادة  لهاته  4 شركات منتجة  السميد كاشفا عن وجود  بتوفر مادة 
 9 من  ألزيد  الطلب  يغطي  املادة  هاته  من  املخزون  أن  مؤكدا  يوميا،  قنطار   1200
التهافت  أن  موضحا  واألحياء،  البلديات  مختلف  عبر  تسويقها  ضمان  مع  أشهر، 
يف  تسبب  الدقيق  أكياس  من  كبيرة  لكميات  بعضهم  وتكديس  للمواطنني  الكبير 

حدوث أزمة وتذبذب يف التوزيع 

صدى الحجر الجزئي في يومه األول

من الحتواء الجائحة!   مدينُة الجسور الُمعّلقة تسابق الزَّ
تنظيــُم حمــالٍت توعويــة  مطالب بحجر كلي وشامــل توقيف 27 سيارًة ُمخالفة

 بلديــات اّلـــل خــارج الّتغطيـــــة 
دخلت إجراءات الحجر الجزئي بوالية قسنطية حيز التطبيق، عقب قرار الحكومة القاضي بتوسيع الحجر بواليات أخرى، تفاديا النتشار وباء كورونا القاتل.  

ووسط مخاوف المواطنين وقلقهم تعانق مدينة الجسور المعلقة، بهذه اإلجراءات،  آخر أمل لها في احتواء الجائحة التي ظلت أليام مصدر قلق الكثيرين.
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 سأقترُح تمديَد إيقاِف الُمنافسات لنهايِة أفريل 
وزير الرياضة اإليطالي.. فينشنزو سبادافورا:

ويف مقابلة أجراها مع صحيفة »ال ريبوبليكا«، قال الوزير سابادافورا »عودة 
الرياضية على  املنافسات  إيقاف جميع  املباريات أمر غير واقعي. سأقترح متديد 

كل املستويات واألنواع طوال أفريل«.
وبسبب العدوى توقفت مباريات دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم 
يف 9 مارس اجلاري، كما تأجلت بطولة أوروبا 2020 ملدة عام يف 17 من الشهر 

اجلاري.
ودعا وزير الرياضة أيًضا إلى أن يشمل اإليقاف جميع التدريبات )التي لم 
تشملها قرارات التعليق(، يف ظل الغموض الذي يحيط مبوعد إقامة دورة األلعاب 

األوملبية الصيفية )2020( بعد تأجيلها للعام املقبل.
وأضاف الوزير، أنَّه سيضع خطة بقيمة 400 مليون أورو )446 مليون دوالر( 
لدعم االحتادات الرياضية وأندية الهواة، كما دعا دوري الدرجة األولى لالستعداد 

للقبول وبصورة جدية ببعض التغييرات دون إضافة أي تفاصيل أخرى.
وقال »بعد هذه األزمة، األمور ستتغير عما كانت عليه يف السابق«. ووافق 
بطل  على  سيوفر  إجراء  يف  رواتبهم  على خفض  الصدارة  فريق  يوفنتوس  العبو 

إيطاليا 90 مليون أورو.
القسم الرياضي

كريستيانـــو يخســـر 10 مالييــن 
أورو بسبـــــب كورونــا

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس، خلسارة 
مالية تقدر بـ10 ماليني أورو، بسبب فيروس كورونا.

ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن يوفنتوس 
سيوفر 90 مليون أورو يف السنة املالية احلالية، عقب إجراء خفض 

الرواتب.
وأشارت إلى أن قيمة اخلفض تخض رواتب أشهر مارس 
وأفريل وماي وجوان من العام احلالي. وأوضحت أن كريستيانو 

سيكون أكبر املتضررين ألنه سيخسر 10 ماليني أورو من راتبه البالغ 
)31 مليون أورو(.

وكانت تقارير زعمت أن رونالدو سيخسر 3.8 مليون أورو فقط، 
قبل أن يصدر يوفنتوس بياًنا، اول أمس، أعلن خالله التوصل 

التفاق نهائي مع الالعبني بشأن خفض الرواتب يف املوسم احلالي.
يذكر أن جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، هو من تولى 
مهمة مناقشة جميع العبي الفريق، بشأن إمكانية خفض 

الرواتب هذا املوسم.

السيتي يوافق على استئناف 
»البريميرليــــــغ«

طلب مسؤولو مانشستر سيتي ضمانات صحية بشأن فيروس 
كورونا، قبل استئناف مباريات الدوري اإلجنليزي املمتاز هذا 

املوسم.
وقال مسؤول كبير يف مجلس إدارة السيتي، خالل تصريحات 
لصحيفة »ميرور«: »أي اقتراح بشأن إننا نريد إلغاء املوسم احلالي 

مثير للسخرية«. وأضاف: »لكن صحة العبينا وموظفينا ومشجعينا 
وأسرهم يجب أن تكون لها األولوية دائًما، وهذا يعني أننا لن 

نعود خلوض املباريات، حتى يتضح أن تهديد فيروس كورونا انتهى 
متاًما«.

وأكدت الصحيفة أن هناك صدمة يف إدارة مانشستر 
سيتي، بشأن طرح اسم النادي كأحد الراغبني يف إلغاء املوسم 

احلالي. وذكرت أن موقف السيتي سيجعله يعارض أي محاولة من 
قبل رابطة البرمييرليغ أو االحتاد اإلجنليزي بشأن استئناف املباريات 

خلف أبواب مغلقة.
وشددت على أن أغلب أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز توافق 

على موقف مانشستر سيتي بشأن عودة املباريات.

تشيلسي يطلب خدمات حكيمي
كشف تقرير صحفي بريطاني، امس األحد، عن تطور جديد 

بشأن مستقبل املغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورمتوند املعار 
من ريال مدريد.

ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن تشيلسي استفسر من 
ريال مدريد عن وضع الظهير املغربي يف الصيف املقبل، قبل التقدم 

بعرض رسمي لضمه.
وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا تشيلسي بأنه لن 

يتم اتخاذ أي قرار بشأن حكيمي حتى ينتهي املوسم احلالي.
وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروسيا دورمتوند يف الصيف 

املقبل. وأوضحت أن اخلطة األولية لريال مدريد تتمثل يف ضم 
حكيمي إلى الفريق األول يف املوسم املقبل، لكن القرار النهائي 
يعود للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وكان حكيمي صرح 

مؤخًرا بأنه لم يتلق أي مكاملة من مسؤولي ريال مدريد منذ مغادرة 
النادي امللكي.

كوليبالـــي يضع قدمــه 
األولى فــي باريــس

مدافع  كوليبالي  كاليدو  باقتراب  عديدة  صحية  تقارير  تنبأت 
باريس  لصفوف  االنضمام  من  السنغال  ومنتخب  اإليطالي  نابولي 

سان جيرمان الفرنسي.
أشارت شبكة »أو اس بي أن« إلى أن كوليبالي قد يغادر صفوف 
نابولي خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة رغم أن تعاقده ينتهي 
عرضا  جتهز  الباريسي  النادي  إدارة  أن  2023. وأضافت  صيف  يف 

ماليا إلقناع مسؤولي نابولي ببيع املدافع السنغالي.
وكشفت أن ما يعزز من إمكانية انتقال كاليدو لصفوف بي إس 
جي أن الالعب اشترى شقة يف العاصمة الباريسية تطل على برج 

إيفل مقابل 4 ماليني دوالر أمريكي.
أن  إلى  أشار  سبورت«  ديللو  غازيتا  »ال  صحيفة  مراسل  وكان 
أعمال  مدير  مع  تواصل  جيرمان  لسان  الرياضي  املدير  ليوناردو 
 10 قيمته  سنويا  راتبا  السنغالي  الالعب  على  وعرض  كوليبالي، 

ماليني أورو.

تشيلسي وتوتنهام 
يتنافسان على ضّم 
الحارس نيك بوب
سيخوض تشيلسي وتوتنهام صراعا 

شرسا على ضم واحد من أملع النجوم احمللية 
يف الدوري اإلجنليزي املمتاز.

 ووفقا ملا ذكره موقع »فوتبول لندن«، فإن 
الناديني اللندنيني، يرغبان يف االستفادة من 
خدمات حارس مرمى بيرنلي، نيك بوب.
ويأمل مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، 

يف استقدام بوب البالغ من العمر 27 عاما، 
الستبدال حارس مرماه الدولي الفرنسي 

هوجو لوريس.
 وارتكب لوريس مجموعة كبيرة من 
األخطاء يف املوسمني املاضيني، وفشل 

يف احلفاظ على نظافة شباكه يف أكثر من 
مباراتني من أصل 18 له هذا املوسم، كما 

فشل بديله باولو جازانيجا يف تعويضه.
 أما مدرب تشيلسي فرانك المبارد، 
فيأمل يف احلصول على خدمات بوب، 
بعدما فقد ثقته باحلارس اإلسباني كيبا 
أريزاباالجا، علما بأنه استعان بخدمات 

احلارس األرجنتيني املخضرم ويلي كاباييرو 
قبل توقف املنافسات بسبب فيروس كورونا 

املستجد.
 وارتبط اسم تشيلسي مؤخرا مبجموعة 
كبيرة من احلراس العامليني مثل مانويل نوير 
ومارك أندريه تير شتيغن ويان أوبالك ودين 

هندرسون وأندي أونانا.

كامافينغــا يتصــدر ميركاتـو ريال مدريـد
كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط 
الصيف  مدريد يف  ريال  إلى  باالنتقال  رين،  وسط  كامافينغا، العب  إدواردو 

املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن كامافينغا انضم إلى قائمة الالعبني 
أن  امللكي  النادي  مسؤولو  ويرى  الصيفي،  امليركاتو  يف  للميرنغي  املفضلني 

مستقبل الالعب يجب أن يكون يف »سانتياغو برنابيو«.
يف  ويعتقدون  اجلديد،  بوغبا  بول  عليه  يطلق  كامافينغا  أن  إلى  وأشارت 

مدريد أنه مرشح مثالي خلالفة كاسيميرو يف وسط امللعب.
وأوضح أن اسم كامافينغا ارتبط بكل األندية الكبرى يف أوروبا منذ أوت 
املاضي، لكن كشافة ريال مدريد كانوا من أوائل املراقبني لكل خطوة لالعب.

أن كان طفاًل بسبب  يتابع كامافينغا منذ  ريال مدريد  إن  وقالت »ماركا« 
تألقه، لدرجة أنه ناديه قيمه بـ80 مليون أورو يف وقت مبكر، ما جعل امليرجني 

يعود خطوة للخلف يف الصفقة.
وأضافت أنه رغم تراجع امليرنغي عن إبرام الصفقة يف وقت سابق، لكن 
الكشافة استمروا يف مراقبة الالعب، وإبالغ التقارير اإليجابية عنه إلدارة ريال 

مدريد التي عادت لالهتمام بضم كامافينغا مرة أخرى.
أزمة فيروس كورونا، قد  انتهاء  أنه بعد  بالتأكيد  تقريرها  الصحيفة  وأمتت 

نشهد رحيل كامافينغا عن رين مبقابل أقل من 100 مليون أورو.
صفقة  من  انسحب  برشلونة  أن  مؤخًرا  أكدت  إسبانية  تقارير  أن  يذكر 

كامافينغا، بسبب املغاالة يف الشروط املالية.

قال فينشنزو سبادافورا، وزير الرياضة اإليطالي، إنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع املنافسات الرياضية طوال أفريل املقبل بهدف 
احتواء تفشي فيروس كورونا.

دييغو كوستا مطلوب في إيطاليا
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اول أمس، عن اهتمام إيطالي باحلصول على خدمات اإلسباني دييغو 

كوستا، جنم أتلتيكو مدريد، يف فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن باولو فونسيكا، املدير الفني لروما، يرغب يف ضم كوستا من أجل 

السعي لتحقيق لقب يف املوسم املقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هجوم روما يحتاج إلى دعم فوري، يف ظل تقدم عمر البوسني إيدين دجيكو )34 
عاًما(، وعدم تقدمي الكرواتي كالينيتش املعار من أتلتيكو مدريد، ملستوى جيد. وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد 

ال ميانع رحيل كوستا، ولديه استعداد للسماع للعروض املقدمة من أجله.
جدير بالذكر أن روما كان مهتًما بضم كوستا يف عام 2013، لكن الالعب بقي يف أتلتيكو وفاز بلقب الليغا، 

قبل أن يرحل إلى تشيلسي عام 2014، ليحقق لقب البرمييرليغ، ثم عاد إلى األتليتي من جديد.
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أخبار الرياضات

أمني.ب

»اخبار  مع  احلوار  هذا  يف  دراق  ويقول 
الوضع  بتحسن  جدا  متفائل  انه  الوطن« 
سمعه  الذي  التهويل  من  بالرغم  سريعا، 
حني كان مع الفريق بغليزان بخصوص سرعة 
أن  متنى  حيث  كورونا،  فيروس  بؤرة  انتشار 
يزول هذا الوباء يف أسرع وقت ممكن من أجل 
أن تعود احلياة إلى مجاريها املعتادة، ويستأنف 
لبقية  التحضيرات مع فريقه استعدادا  بذلك 

مجريات املنافسة الرسمية.

بدًءا، طمئنا على صحتك؟
برفقة  بالعاصمة  أنا  هلل،  واحلمد  بخير 
التدريبات  إيقاف  تنقلت مبجرد  أين  عائلتي، 
أقضي  جعلني  ما  وهو  الرسمية،  واملنافسات 
كما  األصدقاء،  وبعض  األهل  مع  الراحة 
من  للعمل  أخرى  جهة  من  وقتي  أخصص 
وهذا  البدنية،  لياقتي  على  أحافظ  أن  أجل 
من  يومية  بصورة  نتلقاه  الذي  البرنامج  وفق 
يوسف  املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  طرف 

بوزيدي.

بمناسبة وجودك في العاصمة، كيف 
تعيش هذه الوالية الحجر الصحي؟

منذ أن عدت للعاصمة وقفت على سير 
من  بالرغم  الناس  بني  عادية  بصورة  احلياة 
اإلعالم  وسائل  عبر  سمعته  الذي  التهويل 
بخصوص أن الوضع صعب هنا، ولكن على 
أمتناه  ما  يرام،  ما  أن كل شيء على  يبدو  ما 
حاليا أن يشفى اجلميع، وأن تعود احلياة إلى 
كثيرا  تأثرنا  وأننا  خاصة  الطبيعي،  مجراها 
بعد غلق املساجد، فهذا الوباء اخلبيث، قلب 

حياتنا اليومية رأسا على عقب.

وكيف تقضي أوقاتك بعد توقف 
األنشطة الرياضية؟

بأنني  لكم  أشرت  وأن  لي  سبق  لقد 
أقضي فترة الراحة أو احلجر كما يحلو للجميع 

فيما  والعائلة،  األصدقاء  بعض  مع  تسميته 
أخصص جزءا من يومي للعمل وفق البرنامج 
بوزيدي،  املدرب  طرف  من  لنا  منح  الذي 
البدنية  لياقتي  على  للمحافظة  أسعى  أين 
التدريبات  إلى  اهلل  بحول  عودتنا  انتظار  يف 
أقرب وقت ممكن  أمتناه يف  ما  اجلماعية، وهو 
حتى نتخلص من هذا الروتني الذي لم نعتد 

عليه على اإلطالق.

ابتعدت عن الميادين فترًة طويلة بسبب 
اإلصابة، هل من كلمة؟

أّي العب معرض لتلقي اإلصابات وأنا 
تعرضت  حيث  محظوظا،  أكن  لم  شخصيا 
الركبة  مستوى  على  موجعة  ضربة  إلى 
حرمتني من لعب لقاءات كثيرة، لكن حاليا 
قوة  بأكثر  عدت  وقد  تعافيت،  هلل  احلمد 

وعزمية على الظهور بوجه أفضل.

هذا يعني أنك عازم على استرجاع 
مكانتك األساسية؟

ومستعد  املدرب  تصرف  حتت  أنا 
الستعادة مكانتي، فقد تشوقت كثيرا ألجواء 
حالتي  يخص  فيما  أما  الرسمية،  املباريات 
اإلصابة  من  نهائيا  شفيت  فقد  الصحية 
التحدي،  لرفع  وجاهز  سابقا  لكم  قلت  كما 
التدريبات  إستئناف  بإمكاني  سيكون  حيث 
خاصة  اجلاري،  الشهر  نهاية  املجموعة  رفقة 
وأن فترة التوقف ستسمح لي باللحاق ببعض 

املباريات خالل مرحلة العودة.

بالحديث عن فترة التوقف، كيف 
تقضي أوقاتك وهل أنت ملتزم بالحجر 

المنزلي؟
عز وجل  للمولى  نتضرع  أن  علينا  بداية 
الوباء، الذي غّير مجرى  حتى يرفع عنا هذا 
أننا  بحكم  األخيرة،  اآلونة  يف  كليا  حياتنا 
بعد  اليومية  عاداتنا  عن  بالتخلي  مطالبون 
النصائح الذي أصدرت لنا من طرف الهيئات 

املاضية،  القليلة  الساعات  يف  العمومية 
لكونه  به،  إصابة  أي  نتجنب  لكي  وهذا 
معه  نتعامل  أن  يجب  ال  جدا  خطير  مرض 
بالسخرية، وعليه فإن جميعنا مطالب بإتباع 
نصائح اجلهات املعنية واألطباء لكي نضمن 
من  العديد  يف  احلال  هو  كما  انتشاره،  عدم 
فاقضي  أنا  أما  واألوربية،  األسيوية  الدول 
أغلب أوقاتي يف البيت رفقة عائلتي لتجنب 
وصحة  صحتنا  يعّرض  قد  الذي  اإلحتكاك 
أتفادى  أصبحت  فقد  لذا  للخطر،  الغير 
فترة  هذه  تعلمون  وكما  سبب،  دون  اخلروج 
جميعا  القواعد  بهذه  اإللتزام  وعلينا  مؤقتة 

للحد من تفشي الوباء.

لنعود إلى فريقك، إلى ما ُترجع 
عودتكم القوية في البطولة؟

مشاكل  وقع  على  يعيش  كان  فريقنا 
من  علينا  كثيرا  أثر  الذي  األمر  وهو  عديدة، 
جميع النواحي، وانعكس بذلك على نتائجنا 
ذلك ما جعلنا نتعثر يف املواجهات األخيرة، 
على  بيننا  فيما  نقرر  جعلنا كالعبني  ما  وهو 
هذه  من  وأنفسنا  فريقنا  نخرج  أن  ضرورة 
الوضعية الصعبة التي كنا نعيشها والتي أدت 
يف  جنحنا  الذي  األمر  األنصار،  غضب  إلى 
حتقيقه مبجرد تسجيلنا لفوز ثمني أمام املتصدر 

أوملبي املدية لنكشف بأننا عائدون بقوة.

هل من إضافة؟
هذا  علينا  يرفع  أن  وجل  عز  اهلل  أدعوا 
إلى  نعود  حتى  ممكن  وقت  أسرع  يف  الوباء 
جديد  من  عملنا  ونستهل  اليومية  حياتنا 
من  واملنافسة  التدريبات من جهة  باستئناف 
األفضل،  إلى  بذلك  ونتطلع  أخرى،  جهة 
قيادة  يف  يرغبون  فريقنا  العبي  جميع  أن  مبا 
وإنهاء  املستوى  يف  نتائج  لتحقيق  النادي 
ال  فريق  بأننا  تؤكد  مريحة  مرتبة  يف  املوسم 
يستهان به، وإلسعاد أنصارنا األوفياء الذين 
يستحقون أن نضحي من أجلهم، خاصة بعد 

وقوفهم إلى جانبنا يف السراء والضراء.

مهاجم سريع غليزان.. أحمد دراق:

 الحجــُر الَمنزلـي ضــروريٌّ 
لتجاوز هذا الظرف االستثنائي

العب مولودية الجزائر.. وليد عالتي:  

 لسنــا في عطلة وعلينا 
اتّباع نصائح المختصيــن 
لتجــاوز هذه المحنــة 

أكد وليد عالتي، 
العب مولودية اجلزائر، 

حرصه على تطبيق 
تعليمات اجلهاز الفني، 
ومواصلة التدرب بجدية 
للحفاظ على جاهزيته، 

بعد جتميد نشاط البطولة، 
بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال عالتي«نواصل 

التدريبات االنفرادية 
بجدية كبيرة، نعلم أننا 
لسنا يف عطلة أو فترة 
راحة، ونحاول تطبيق 
البرنامج املعد من طرف 
اجلهاز الفني بحذافيره، 

حتى نكون الئقني 
الستئناف التدريبات 

العادية«. وأضاف »فيروس 
كورونا تسبب يف أزمة 

عاملية، فنحن نتحدث عن 
عدو غير مرئي يهاجم الشعوب دون متييز، علينا اتخاذ كافة التدابير الصحية، واتباع 
نصائح املختصني، حتى نتجاوز هذه احملنة معا«. وتابع »أمتنى السالمة لكل املصابني 
بهذا الوباء، وشكًرا جلميع األطباء على مجهوداتهم، وأطالب اجلزائريني بالبقاء يف 

منازلهم للحد من انتشار هذا الفيروس«. وختم »أطلب من اجلزائريني أن يتحلوا بروح 
املسؤولية، ويبتعدوا قدر األماكن عن املغامرة بأنفسهم وسالمة عائالتهم''.

هو رابع رياضي مّسته الجائحة 

إصابة مدرب جمعية 
الخروب السابـق باشــا 

بكورونا
انضم محمد باشا، مدرب نادي جمعية اخلروب السابق، إلى قائمة الرياضيني 

اجلزائريني الذين تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
وأصبح باشا رابع رياضي جزائري يتعرض لإلصابة بفيروس كورونا، بعد كل من 

مدرب احتاد البليدة، سفيان نشمة، واملدير العام ملجلس إدارة النادي سيد علي بن 
شرشالي، إضافة إلى العب اجليدو، عثمان تيجاني، الذي أعلن عن وفاته يوم 19 

مارس اجلاري.
وعلم أن املدرب السابق جلمعية اخلروب نقل إلى املستشفى إلجراء التحاليل 
الطبيبة، بعد أن ظهرت عليه أعراض طفيفة، قبل أن تثبت االختبارات إصابته 
بفيروس كورونا املستجد. ويخضع باشا حالًيا للعالج الطبي، مبستشفى يف والية 

البليدة، التي تعتبر بؤرة فيروس كورونا يف اجلزائر.

طالب األندية بااللتزام بهذا الموعد

مدوار يصّر على استئناف 
البطولة يوم 5 أفريل

كشف عبد الكرمي مدوار، رئيس الرابطة احملترفة لكرة القدم، عن موعد عودة 
البطولة بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا يف البالد. وقال مدوار، يف تصريحاته 
لإلذاعة الوطنية »يف الوقت احلالي هناك موعد رسمي من أجل استئناف البطولة وهو 
يوم 5 أفريل املقبل«، وأضاف »على األندية اإللتزام بذلك، وقمنا أيضا بوضع برنامج 
املباريات إلى غاية نهاية البطولة التي ستنتهي يف أول أسبوع من شهر جوان«. كما 

أكد رئيس الرابطة املخترفة، أن كل شيء سيتوقف على مدى تطور الوضع يف ظل أزمة 
فيروس كورونا.

»الفاف« تكشف آخر الصور 
ألرضية ملعب وهران الجديد

تشهد أرضية اجلديد لوالية وهران، تقدما ملحوظا، من ناحية منو عشبه الطبيعي، 
أين بدأت أرضية امليدان يف اكتساء حلة خضراء. ونشر اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
أمس، عبر موقعه الرسمي، صور توضح مدى تطور منو العشب الطبيعي بامللعب، بعد 

مرور فترة 21 يوم من زراعته.
وأوضحت »الفاف« الطريقة التي يتم اتباعها والعمل بها، للحصول على نتائج 

جيدة فيما يخص العشب الطبيعي للملعب.
كما أشار اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، أن العشب الذي مت اعتماده يف هذا 

كشف مهاجم سريع غليزان محمد دراق  أنه، وبمجرد عودته إلى مسقط رأسه بالعاصمة، دخل في الحجر المنزلي دون أي 
إشكال، مطبقا التعليمات االحترازية والوقائية التي فرضتها السلطات، كما طلب من الجميع احترام التعليمات من أجل الخروج 

من هذا الظرف االستثنائي الذي تعيشه بالدنا.
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الروايُة للكاتب األميركي »دين كونتز«

ينية! الم« تنّبأت ِبظُهور َفيروس في ووهان الصِّ »ُعيون الظَّ

صارة بوعياد 
الفيروس  كورونا  الوباء  جائحة  اليوم  العالم  يعيش 
لينتشر  ووهان،  مدينة  من  وبالتحديد  الصني  من  القادم 
يف كل من أوروبا وأمريكا، ويجتاح إفريقيا لينتشر باجلزائر 
الظالم«  »عيون  الرواية  البليدة،  مدينة  يف  وبالتحديد 
تنبأت بهذا الداء وهي الصادرة من العام 1981 لكاتبها 

األمريكي دين كونتز.
عن  حتدث  التي  األخرى  العاملية  الروايات  ومن 
التي  براون  دان  لألمريكي  »اجلحيم«  منها  جند  األوبئة 
صدرت سنة 2013، وهو الكتاب اخلامس ضمن سلسلة 
شخصية روبرت النغدون بعد كل من: مالئكة وشياطني 
وشيفرة دافينشي والرمز املفقود وأصل آخر كتاب أصدره 
دان براون، أما النسخة العربية من الرواية، فصدرت عن 

الدار العربية للعلوم بتاريخ 1 سبتمبر 2013.
روبرت  يفتح  الرواية  ملخص  يف  جاء  ما  ووفق 
النغدون، بروفيسور علم الرموز يف جامعة هارفرد، عينيه 
يف منتصف الليل متأملا من جرح يف الرأس، ليكتشف أنه 
معه  حدث  ما  يتذّكر  أن  يستطيع  ال  املستشفى  يف  راقد 
خالل الساعات الست والثالثني األخيرة أو مصدر ذلك 

الشيء الرهيب الذي اكتشفه األطباء بني أمتعته.
ويضطر  النغدون  عالم  يف  الفوضى  تدب  هذا  إثر 
للهروب عبر أزقة مدينة فلورنسا برفقة شابة لطيفة تدعى 
بفعل  حياته  إنقاذ  من  متكنت  التي  بروكس،  سييّنا 
من  مجموعة  بحوزته  أن  له  ليتبنّي  الذكية،  تصرفاتها 

الرموز اخلطرة التي ابتدعها عالم فذ.
وتتسارع األحداث عبر مواقع أثرية شهيرة، مثل قصر 
فيكيو، ويكتشف النغدون وبروكس شبكة من السراديب 
القدمية، فضاًل عن منوذج علمي جديد ومخيف من شأنه 
أو  األرض  على  احلياة  نوعية  لتحسني  إّما  ُيستخدم  أن 

تدميرها.

 »الّطاعون« للكاتِب الفرنسي 
»ألبير كامو«

»الطاعون« للكاتب الفرنسي ألبير كامو التي صدرت 
سنة 1947، حازت على جائزة نوبل يف األدب، تروي 
زمن  عملهم  يف  يتآزرون  الطبي  املجال  يف  عاملني  قصة 

الطاعون مبدينة وهران باجلزائر.
والوضعية  القدر  ماهية  حول  أسئلة  الرواية  تطرح 

طبقات  القصة  شخصيات  تغطي  حيث  اإلنسانية، 
اجتماعية مختلفة من الطبيب إلى املطلوب لدى العدالة، 

ويصف وقع الوباء على الطبقة الشعبية.
ماركيز  غارسيا  لغابريال  الكوليرا«  زمن  يف  »احلب 
احلائز  ماركيز  غارسيا  غابرييل  الكولومبي  للكاتب  رواية 
على جائزة نوبل، نشرت الرواية ألول مرة باللغة اإلسبانية 

يف عام 1985.
عام  يف  باإلجنليزية  ترجمة  كنوبف  أ.  ألفرد  نشر 

عام  يف  اإلجنليزية  باللغة  فيلم  إلى  وحتولت   ،1988
وامرأة  رجل  حب  قصة  الرواية  أحداث  تروي   ،2007
منذ املراهقة، وحتى ما بعد بلوغهما السبعني، وتصف ما 
تغير حولهما وما دار من حروب أهليه يف منطقة الكاريبي 
وحتى تغيرات التكنولوجيا وتأثيراتها على نهر مجدولينا 
يف الفترة من أواخر القرن التاسع عشر حتى العقود األولى 

من القرن العشرين.
املنطقة  هذه  يف  األحوال  بدقة  ترصد  أنها  كما 
واألدبية  االقتصادية  األحوال  حيث  من  العالم  من 
وسيرها  األحداث  انتظام  على  التأثير  دون  والدميوغرافية 
أحسن  على  بأدواته  ميسك  كاتب  أمام  يضعنا  مما  الدقيق 

ما يكون.

 »إيبوال 76« للكاتب
 السوداني أمير تاج السر

»إيبوال 76« رواية للكاتب السوداني أمير تاج السر، 
وتدور أحداثها يف عام 1976 بني دولة الكونغو وجنوب 
النزيفية  احلمى  مرض  انتشار  عن  وتتحدث  السودان، 
اللوحات  من  الكثير  وفيها  إيبوال،  فيروس  يسببه  الذي 
الفيروس،  بذلك  املرض  حاالت  وصورت  اإلنسانية، 

وماذا حدث بعد انتشاره.
منهم  املتعلمون  وقرأ  الغامض،  الرواية:  أجواء  ومن 
نشرات وزارة الصحة، املطبوعة بركاكة على ورق رخيص، 
أغنيات  قطع  على  اعتاد  الذي  الراديو  إلى  واستمعوا 
وسليمان  لونوا،  دريدو  أغنيات  مثل  وتراثية،  مجيدة 
أخبار  وإذاعة  اإلثيوبى،  ومنليك  فرتكارى،  وعلى  أغو، 
القاتل الرهيب، إال أن مسألة الساحر الشرير، كانت هي 
األقوى واألرفع شأًنا، ومن ثم جندت كثيرا من القبائل، 
كلها،  التعاويذ  بخامات  زودتهم  »املعتقني«،  سحرتها 
وأمرتهم بتعقب الشر يف أي جحر من جحوره، ومنازلته 

حتى يسقط.

توقعت رواية »عيون الظالم« للكاتب األميركي المعروف »دين كونتز«، الصادرة عام 1981 أي قبل 39 سنة من اآلن، ظهوَر فيروس شبيه بفيروس كورونا عام 2020، 
وتحديدا في مدينة ووهان الصينية، التي كانت بوابة الوباء نحو العالم.

من تنظيم ديوان تسيير واستغالل األمالك الثقافية

زيــارات افتراضيـة لمواقـع 
التـــراث الجزائــري

بدليل  يومية  افتراضية  زيارات  للجمهور  الثقافية  األمالك  واستغالل  تسيير  ديوان  يقترح 
للمتاحف واملواقع األثرية اجلزائرية وذلك على صفحاته مبواقع التواصل االجتماعي، حسبما 

علم من الديوان.
وأوضح ذات املصدر أن زيارة أولى افتراضية بدليل عبر الفيديو قد عرضت حول آثار مدينة 

هيبون بعنابة، لتعرض بشكل يومي زيارات أخرى ومنشورات.
املتاحف  غلق  اثر  على  املبادرة  بهذه  الثقافية  األمالك  واستغالل  تسيير  ديوان  قام  وقد 
واملواقع األثرية أمام اجلمهور يف إطار اإلجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا، وتتوفر هذه 
املنشورات، التي عكف على إعدادها مرشدون وعلماء آثار ومحافظي متاحف، على صفحات 

الديوان مبواقع التواصل االجتماعي وكذا على قناته مبوقع يوتيوب.
والتظاهرات  واللقاءات  النشاطات  جميع  »تأجيل  عن  أعلنت  قد  الثقافة  وزارة  وكانت 

الثقافية« يف إطار »اإلجراءات الوقائية التي اتخذتنها الدولة منذ تفشي فيروس كورونا«.
ومن أجل احلد من انتشار وباء كورونا املستجد )كوفيد19-(، مت إلغاء أو تأجيل جميع 

التظاهرات الرياضية والثقافية واألحداث السياسية واملعارض والصالونات يف عديد البلدان.
ق.ث

متوشنت،  لعني  مسعودي«  »عيسى  الثقافة  دار  استحدثت 
منصة إلكترونية أطلق عليها تسمية »فضاء الطفل اجلزائري املبدع« 
محمد  الثقافية،  املؤسسة  ذات  مدير  حسب  متوشنت،  عني  لوالية 

األمني مكاوي.
التواصل  موقع  عبر  متابعتها  ميكن  التي  املنصة،  هذه  وتقدم 
من  جملة  »اليوتوب«،  عبر  وكذا  »الفايسبوك«  االجتماعي 
توفرها  ترفيهية  وحصص  الكارتونية  واألفالم  املسرحية  العروض 
دار الثقافة لفائدة األطفال من أجل متابعتها عن بعد وذلك لتعذر 
تقدمي مثل هذه األنشطة بقاعة العروض بسبب الوضع احلالي املتعلق 

بتفشي فيروس كورونا، وفق املسؤول.
كما مت إطالق عبر ذات الفضاء اإللكتروني، مسابقة فن طي 
الورق )األوريغامي( يسمح لألطفال بصقل مواهبهم يف هذا املجال 
وحتى مبساعدة األولياء واملشاركة بها، إضافة إلى مجاالت أخرى 

تعنى بالرسم وكتابة القصة القصيرة حيث تتوج بجوائز رمزية بصفة 
أسبوعية، مثلما ذكر السيد مكاوي.

ويف سياق متصل، فتحت دار الثقافة بعني متوشنت صفحاتها 
بالفايسبوك  املرتبطة  اإللكترونية  املنصات  مختلف  عبر  التفاعلية 
واليوتوب أساسا، أمام مختلف فناني ومبدعي الوالية لبث ومضات 
حتسيسية ورسائل توعوية لعامة املواطنني تدعوهم فيها إلى االلتزام 
ذات  وفق  كورون،  بفيروس  اإلصابة  خطر  لتفادي  الوقاية  بتدابير 

املتحدث.
كما بادر عدد من الفاعلني يف املجال الثقايف بالوالية إلى بث 
عدد من الكتب األدبية املسموعة لفائدة الطلبة خصيصا، كمساهمة 
منهم يف حملة »أقعد يف دارك« املعول عليها كثيرا يف تطويق انتشار 

وباء كورونا، كما أشير إليه.
ق.ث

حملت اسَم »فضاء الطفل الجزائري المبدع«

دار الثقافة لعين تموشنت تستحدث 
منصــة إلكترونيــة لألطفـال
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جمعية خيرية بميلة توّزع 260 وجبًة يوميا 
وهب مجموعة من اعضاء مكتب الجمعية الوطنية لفنون الطهي والتنشيط السياحي على مستوى والية ميلة من خالل بلدية تاجنانت في عملية شبابية تطوعية متميزة.

أين لجأ مجموعة من الطباخين إلى تفعيل التضامن من خالل الدخول على خط العمل اليومي في تقديم المساعدات والوجبات يوميا.
وهذا لفائدة القائمين على مختلف العمليات المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا.

حيث قام الشباب انفسهم بتوفير يوميا 260 وجبة بين الغداء والعشاء غير أن الجمعية يقول رئيسها عادل منور وهو ايضا يشتغل طباخا.
ويشارك شخصيا في إعداد الوجبات اليومية المتعلقة بمختلف االسالك والحماية المدنية واالطباء.

قال رئيس المكتب الوالئي انه يناشد المساعدة لضمان الوجبات باستمرار ومواصلة تآزر الجزائريين للحفاظ على الصحة العمومية والفردية.

»ناس الخير«  ببرج باجي مختار تحّسُس البدّو الّرحل بخطر كورونا
نظمت جمعية ناس الخير 
ببرح باجي مختار بأقصى 
الجنوب الجزائري، حملة 
تحسيسية لفائدة البدو 
الرحل للوقاية من خطر 

فيروس كورونا.
وتنقل أفراد الجمعية، إلى 
البدو الرحل، القاطنين 
بالمناطق الحدودية 

المحاذية لدول الجوار 
اإلفريقية.

واقترب أعضاء الجمعية 
من بعض العائالت لتقديم 
النصائح والتوجيهات 
الالزمة للوقاية من 
فيروس كورونا، مع 

تقديم بعض المساعدات 
الغذائية.

إليزي 

 شركُة الّنور وجمعيُة الّنهضة الِفكرية والعلمية تتبرعاِن بأجهزة تنفس اصطناعي 
تبرعت، كل من شركة النور وجمعية النهضة الفكرية والعلمية بأجهزة للتنفس 
االصطناعي لفائدة المؤسسات الصحية بالوالية المنتدبة جانت في إليزي في 
مبادرة تضامنية لمساعدة قطاع الصحة بالمنطقة في مواجهة فيروس كورونا.
وأشرف الوالي المنتدب لجانت بمعية السلطات المحلية على توزيع 9 أجهزة 

للتنفس على المستشفيات والوحدة الثانوية للحماية المدنية، مباشرة بعد استالمها 
من شركة النور وجمعية النهضة الفكرية والعلمية اللتاني تبرعت بالتجهيزات 

الطبية للمستشفيات، قصد مواجهة فيروس كورونا.
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يقومون  كانوا  ممن  الكثيرون  أطلقها  التي  املتنوعة،  املختلفة،   البرامج 
منصات  عبر  يرسلون  اليوم  هاهم  مكاتبهم،  من  طبيعي  بشكل  بأعمالهم 
محاولَة  ومتنوعة،  متعددة  برامج  اإللكترونية،  واملواقع  اإلجتماعي  التواصل 

لدفع عجلة احلياة إلى مواصلة املسير.
تدخل  جديدة،  دسمة  ومواد  وسلوكيات،  ومبادرات  وأعمال   برامج 
الكاسح ودخلت معظم بيوت اجلزائريني  التطبيق، قد هجمت هجومها  حّيز 
على غرار سكان املعمورة، ضاربة بذلك عرض احلائط كل العادات والتقاليد 
عدة  من  جيدا  األمر  يبدو  لكن  املواطن،  عليها  وتعود  تربى  التي  واألعراف 

نواحي!
تعطيل  على  قادر  كورونا  وباء  كان  إذا  أنه  صفحته  على  أحدهم  كتب 
اجلسد، ودفع مفاصل احلياة العامة واخلاصة إلى الضمور والشلل، فهو غير قادر 
إطالقا على تعطيل العقل، ودفع اخلير للجفاف، والرغبة يف القراءة والكتابة 

إلى اإلختباء وراء كّمامات الصمت األحمق.
الوحيد لسالمتنا،  والواقي  الدرع احلامي  البيت أصبح يشكل  البقاء يف 
وإمكانية إستمرارنا على قيد احلياة، لذلك وجب علينا احلذر، وخلق فرص 
جديدة لنكسب هذه احلياة داخل منازلنا، ونستمتع بتواجدنا هناك مع أهلنا 
وأحّبتنا، فالعلم والتكنولوجيا يجب استغاللهما أحسن استغالل يف ظل هذه 
الظروف، بدل أن نعلن هزميتنا أمام هذا الكائن الالمرئي، الدخيل غير املرحب 

به بتاتا، كورونا!

  فيروس عابر للقارات وتداعياته
 شملت السياحة العالمية 

احلياة  وشريان  احلساس  القطاع  عن  للحديث  نأتي  املثال  سبيل   على 
عديد  اقتصاديات  عليها  تقوم  التي  السياحة  الدول،  من  لكثير  بالنسبة 
والسفر  العالم،  بلدان  دخول  استطاع  الذي  الفايروس  هذا  وبسبب  الدول، 
عبر القارات يف أقاليم عدة، دون حاجته إلى جواز سفر، أو تأشيرة أو حتى 
السياحة  منظمات  من  الكثير  دعت  فقد  بالدخول،  له  يسمح  خلتم  إنتظاره 
يف العالم ووكاالت السفر، املوطنني االلتزام مبنازلهم، واملكوث داخل بيوتهم 
من  احلد  وحتى  والبحري  اجلوي  الطيران  مجال  غلق  األزمة،  تنفرج  أن  إلى 
النقل خسائر فادحة، تسبب يف تقليص  احلركة داخل املدن، كّبد شركات 
عدد العمال وتسريح الكثيرين منهم بشكل دائم أو مؤقتا، فقد لقي الكثيرون 

أنفسهم بدون وظائف جراء إكتساح الوباء املستجد.
شركات أخرى أعلنت إفالسها، ووقوف حكوماتها عاجزة أمام صد هذا 
مليار   29 من  أكثر  خسارة  تتوقع  العاملي  الطيران  منظمة  واإلفالس،  العجز 
دوالر، املطاعم واملقاهي على تنوعها تغلق أبوابها أمام روادها، الفنادق أغلقت 
أجنحتها وألغت حجوزاتها، فنسبة الطيران إنخفضت إلى %6، بعدما كان 

متوقعا وصولهة إلى زيادة %4٫8 قبل كورونا.
منصات  عبر  خدماتها  تطلق  والشركات  الوكاالت  من  الكثير  جعل  مما 
ملناطق  صور  نشر  غرار  على  جديدة،  خدمات  وخلق  اإلجتماعي  التواصل 
وتشجييع  سياحية،  وجهات  متاحف  أثرية،  معالم  عن  واحلديث  طبيعية، 
حتت  الكل  أصبح  بعدما  الثقافية،  مستوياتهم  إختالف  على  املتصفحني، 
إفتراضيا  واملناطق  املعالم  وزيارة  والبحث  القراءة  على  املنزلي،  احلجر  رحمة 
واملشاركة يف مسابقات لنشر اإليجابية، والترويج عن النفس، للتخفيف من 
التوتر النفسي واإلضطراب بسبب الهلع والفزع الذي سّببه إنتشار الفايروس.

 التعليم والتعلُّم عبر اإلنترنيت أمران ملّحان   
في ظل األوضاع الراهنة

واجلامعات،  املدارس  توقفت  فبعدما  التعليم،  عن  احلديث  أما 
والكورسات والندوات، وُعلِّقت الدراسة إلى أجل غير معلوم، وبعد أن أعلنت 
يف  متنفسا  الكثيرون  وجد  مبكرا،  الدراسي  املوسم  إنتهاء  الدول  من  الكثير 
التعليم اإللكتروني، وعن بعد. منصات عدة على غرار قوقل ومنصة إدراك، 
أخصائية  بوديني  حميدة  األستاذة  أيضا،  تدريب  مراكز  وغيرها،  كورسيرا، 
نفسية وصاحبة مركز تدريب بعني البنيان، معظم نشاطاتها وأعمالها تستوجب 
احلضور الشخصي للمتدربني ترى أن التعامل مع األمر تطلب منها حتديا كبيرا 
ملواصلة مهامها من البيت، فكانت لوسائل التواصل اإلجتماعي الدور البارز 
وتلقي اإلستشارات  التعليمية،  موادهم  ومتدربيها  تلقي طالبها  والكبير، يف 

والدروس.
فقد كان ملجموعات أنشأتها عبر الهاتف أو تطبيق مسنجر وواتساب أهمية 
كبيرة يف مواصلة متابعة احلاالت التي كانت تعاجلها، يف حني تكون املتابعة 

عبر سكايب احلاالت التي تستدعي رؤيتها.
أّنه بالنسبة للدرات فحتما ال ميكن أن تقيمها أونالين وتطلب  وتضيف 
من الراغبني يف حضورها أن يدفعوا مبالغ مالية، ألننا جميعا يف وضع خاص، 
الكثير بقي بدون عمل، ويحتاج للتزود بالغذاء والرعاية الصحية، وبالتالي ال 

ميكنه دفع مبالغ لدورات تدريبية.
الكل بحاجة ألن يتجّند من أجل مواجهة هذا الواقع اجلديد، فال بأس 
للطبيب والشرطي واحلارس واألستاذ واحملامي، وعامل النظافة ومدير الشركة، 
أن يحاول هو أيضا بدوره أن يحسن من مهاراته ويعدل من سلوكياته، يتعلم 
تاريخ  يف  النوعية  الطفرة  هذه  ملواجهة  وذلك  معارفه،  ويغذي  جديدة  لغات 
للخطر  التصدي  لتتظافر جهودنا يف  مهاراتنا  نقوي  أن  علينا جميعا  البشرية، 

ومجابهة الوباء.
التعليمية  واملواد  الكورسات  من  أطلقت مجموعة  املنصات  هذه  أن  كما 
الذات،  وتطوير  جديدة،  مهارات  تعلم  على  الناس  ملساعدة  مجانية  أغلبها 
وممارسة  ذواتهم  عن  التعبير  جديدة،  خبرات  واكتساب  لغات،  تعليم  مواد 
هواياتهم، واإلستعداد ملا بعد كورونا، فحتما هذا الوضع الذي خلقه التضييق 
جراء استفحال الفيروس يف عرقلة شريان احلياة، وممارسة الناس لنشاطاتهم، 

حتما سيخلق منط معيشي جديد، بدأت تظهر معامله يف عز األزمة.
ففي األسبوع املاضي يف السادس عشر مارس كتبت احملرِّرة اأَلدبية “ليْزِبت 
السويسرية   Le Temp الوقت  جريدة  آرمان”Lizbeth Arman يف 
يْقبلون على  الناس  املئات من  كورونا جعل  وباء  انتشار  أَنَّ  فيه  ذكَرت  مقاال 
رواية “َألبير كامو” Albert Camus “الطاعون” 1947، هذا الوباء الذي 
الرواية عنصًرا رئيًسا  ضرب مدينة وهران اجلزائرية سنة 1944. وكانت هذه 

ساهَم يف نيل كاتبها “نوبل” اأَلدب 1957.
األطفال أيضا لهم نصيبهم من املشهد الراهن حلياة يف زمن كورونا، درجة 
الوعي التي ملسناها عند األطفال، وما متخض عنها من تقبلهم لفكرة املكوث 
الدراسة،  األصدقاء  واملدرسة  للروضة  وإشتياقهم  بالبيت،  طويلة  لفترات 
قبل  يرافقونهم  كانوا  الذين  القصص  وكتاب  معلموهم  يقدمه  مبا  وإكتفائهم 

هجوم كورونا.
مرة خصيصا  يكتب قصصا ألول  لبناني  وأديب  كاتب  إدريس،  سماح 

أخرى  وقصص  هي  ويقرؤها  اليوتيوب،  عبر  يسجلها  بالذات،  الفترة  لهذه 
لألطفال من وراء شاشة هاتفه.

اليوتيوب من  احلكواتية طفول أيضا كّثفت مجهوداتها، عبر قناتها على 
خالل قراءة املزيد من القصص، وصرحت كاتبة قصص األطفال سماح أبو 
بكر عّزت أّنها ستقرأ قصصا لوحدها دون مشاركة األطفال معها يف تسجيل 

احلصة، وتكتفي مبتابعتهم لها من وراء شاشات التلفزيون بالبيت.
من  مجموعة  مع  الصغير  املدرب  مبادرة  يف  فتشارك  بوديني  حميدة  أما 
املدربني واالستشاريني النفسيني يف الوطن العربي، يشاركون األطفال مواهبهم 
قادرين  صغار  مدربني  منهم  جتعل  مهارات  واكتساب  التعلم،  يف  ويرافقونهم 

على اإلجناز يف شتى مجاالت احلياة.

 جوالت افتراضية تكشف لك سحَر

المتاحف والمعالم األثرية 
من جهة أخرى، ويف خضّم الشلل احلاصل يف احلياة الثقافية والترفيهية 
يف العالم نتيجة انتشار هذا الفايروس »كورونا«، قرر محرك البحث »غوغل« 
عن  الترفيه  يف  املشاركة  العاملية،  واملعارض  املتاحف  من  عدد  مع  بالتعاون 
ماليني البشر يف بيوتهم، ومت إطالق خاصية تسمح حملبي التاريخ والفن بالتجول 
بالكامل،  واستكشافها  واملعارض  املتاحف  من  مجموعة  داخل  االفتراضي 
ففي معرض أوفيزي بفلورونسا، متحف غوغينهام بنيويورك، متحف فإن خوخ 
الكثير  ببرلني، وغيرها، ميكنك اإلطالع على  بيرغمون  بأمستردام، ومتحف 

من املعارض، وزوايا أخرى يف املتحف وأنت يف بيتك.
كل هذه التطورات جتعلنا نقف على حقيقة أنه بإمكاننا العمل يف العديد 
من الوظائف وإجناز الكثير من األشياء العالقة التي مت تأجيلها ألسباب معروفة 
أو مجهولة، وسواء تعمدنا ذلك أو لكسل فينا، وأنه ميكننا أيضا تقدمي خدماتنا، 
وعرض منتجاتنا وتوصيل معلوماتنا وأفكارنا بالقدر الكايف ولشريحة واسعة من 

الناس فقط من البيت وبكبسة زر وتركيز ال بأس به يف هواتفنا وحواسيبنا.
البيت،  من  أعمل  بأنني  والدتي  إقناع  على  ألقدر  أكن  لم  سبق   فيما 
وبهاتفي فقط، وعندي وظائف وكورسات ومواضيع علّي إجنازها وتسليمها يف 

الوقت احملدد لذلك.
وحمل  اخلارج  مالبس  إرتداء  علّي  بأنه  يقول  عندها  العمل  فبرتوكول 
حقيبتي وقطع مسافات الطريق والتوجه إلى مكان العمل، وإال فال يوجد هناك 
مهنة أو وظيفة، فرؤية األشخاص يرتدون بيجاماتهم ويستلقون على األريكة 
غرفة  إخبارية من  لتسجيل حصة  التحضير  أو حتى  منازلهم،  من صالونات 
النوم يعد ضربا من اجلنون لكثيرين، وال ميكن إستيعابه، وهاهو قد جاء وقت 
وحتى  بالهاتف  التسجيل  الشيء،  بعض  العملية  حياتنا  تسهيل  فيه  ميكننا 
والصعوبات  املعوقات،  العديد من  بيوتنا، جّنبنا  داخل  ولكن من  الكاميرا، 
الطروقات،  يف  السير  حركة  كاكتضاض  احلياة،  يف  تواجهنا  التي  واملشاكل 
والوصول متأخرا، أو حتى تضييع فرص العمل ملجرد أن املكان بعيد ويحتاج 
حضورك الشخصي ومكوثك هناك لساعات طويلة، ويف املساء سيصعب عليك 

العودة إلى بيتك.
هذا احلدث بالرغم مما يحمله من محن ومساويء وسلبيات إال أّنه عّرفنا 
على أنفسنا وما ميكننا فعله إن فرضت علينا عزلة ما يف مكان ضيق، محصور، 
وأنه بإمكاننا شحذ الصخرة لتفجر ماء زالال يروي عطش عقولنا املتعودة على 
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 كورونــا يفرُض خدمات ووظائـَف 
جديدة عبر الفضاءات اإللكترونية

َمرَّ أكثر من ثالثة أشهر على انتشار فايروس كورونا المعروف بـ  »كوفيد – 19«. وبعد أن اكتسح معظم دول العالم، دون استئذان، وخّلف وراءه العديد من الضحايا، وجيوش 
من المتصدين له من أصحاب البدالت البيضاء، هاهو العقل البشري يحاول بشتى الطرق  أن يحافظ على أدائه العقلي، ُويِعِمل تفكيره بعيدا عن ما يكّمم أفكاره، ويدخل في حجر فكري 

يضاف إلى الحجر المنزلي ، الذي فرض عليه عنوة جراء هجوم هذا الوباء.

تعليم وسياحة في متاحف مفتوحة على  العالم االفتراضي 
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بلسان عبد العزيز تويقرتسجيُل 57 إصابًة جديدة بكورونا وهالُك شخصين 

صدمــــة 
كورونا
  ُتواِجه اجلزائُر، كَما 

َشعوِب الَعالِم أْجَمع، َتٍد 
لم َيكْن على َباِل واِضعّيْ 

يناريوهاِت  أسَوأ السِّ
ياساِت؛ َتِدي احَلرِب  والسِّ
ي ال ُتواِجُه ِفيها عدًوا  التِّ

ظاِهًرا ِبعّدِته وَعتاِده 
ي  ؛ عدوٌّ »الكائنات التِّ
ال ُيِكُن ُرؤيُتها بالَعنِي 
دة«، أربَك أجِهزَة  امُلجرَّ

داراِت  فاِع وَخادَع كلَّ الرَّ الدِّ
واْستوطَن يف قلِب الَبلد؛ 
فتك بالُبليدة وأكثِر من 

35 واليًة أخَرى. َعدوٌّ 
فضَح طِبيعَة الَعالقاِت 
ي َتستِند  امُلجتمعّيِة التِّ
َنظرًيا إلى َموروٍث َثريٍّ 
من الَفضائِل واألخالِق 

يف امُلعامالِت؛ وكشَف عن 
ا وال  َظواهَر َمذُمومٍة إنسانّيً

َتلتِقي ُمطلًقا مع َموروِثنا 
؛ َبل  ينّي واحَلضاريِّ الدِّ

كانْت أشدَّ وطأًة وُبروًزا يف 
ِبالِدنا َعنها يف ُمجتمعاٍت 
ا ما  أخرى، ال َتلُك َنظرّيً

َنِلك.  
دافُع أمام َشاحناِت   فالتَّ
ميِد وأمام الَفضاءاِت  السَّ
جارّيِة وِمساحاِت بيِع  التِّ

اخُلضر والَفواِكه،  وَتناِمي 
َمشاعِر األناِنّيِة امُلفِرَطة 

واالسِتخفاِف بأسباِب 
ا وراَء َغريزِة  الَوباِء، َجرّيً

راٌت  الَبقاِء ُكلَها ُمؤشِّ
َتضُعنا أمام إعادِة ِصياغِة 
الَكثيِر من األسِئلِة حوَل 

َحقيقِة امُلجتمِع اجَلزائريِّ 
وُسلوِكّياِته.

أسِئلٌة ال َتِقُف عنَد 
مجيِد الّذي دأبَنا  التَّ

َعليِه، وُمحاوالِت وصِف 
اهِر وإْغفاِل الَبواطِن  الظَّ

فاُت األفراِد خالَل  ؛ َفتصرُّ
األزماِت هي »الباروِمتر« 

ي َنقيُس به  احَلقيِقي الذِّ
َمدى اسِتعَداِد امُلجتمِع 
للَعيِش امُلشترِك، وَمدى 

ِكه بالِقَيم الّتي َيّدِعي  َتسُّ
وَم  إياًنا ِبها.  والَواقُع اليَّ
ِمن ِخالل ما َيحدُث وما 

َيِصُلنا إّنا يدُعو - ِفعاًل - 
ظِر يف َكثيٍر  إلى إعادِة النَّ

من امَلوروِث امُلجَتمِعّي، 
ي  وُأسِس الَعالقاِت التِّ
ين  َترِبُط األفراَد الذِّ

َيعيُشون يف هذا الَفضاِء. 
دمَة الّتي  واألكيُد أّن الصَّ

أحدَثها ُظهوُر وباِء ُكورونا 
سيِج االجِتماِعّي،  يف النَّ
وُقدرُة ارِتداداِتَها على 
َتفكيِك َمنظومِة الِقيم 
امَلأُلوفِة، وفضِح َزْيَفها ؛ 

األكيُد أّنها َستجعُل ما بعَد 
كورونا ُمغاِيًرا َتاًما، من 
حيُث األدواِت واألهداِف 

وَترتيِب األولوياِت. 

الصحي  احلجر  من  يوم  أول  يف  قسنطينة،  والية  أمن  مصالح  أوقفت 
نارية  دراجة  توقيف  إلى  باإلضافة  95 مركبة،  اعترضوا  10 أشخاص ، كما 
 19 الساعة  الوالية، والذي ميتد من  بإقليم  ملخالفتهم إجراءات احلجر اجلزئي 
التدابير يف  املوالي. وجاءت هذه  اليوم  07 صباحا من  الساعة  إلى غاية  ليال 
إطار متابعة إجراءات احلجر الصحي، وتنفيذا حملتوى املرسومني التنفيذيني رقم 
ذات   ،  2020 مارس  و24   21 على التوالي يف  املؤرخني  و20-70   20-69
الصلة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وتبعا لتصنيف والية قسنطينة 

كمنطقة حجر جزئي، والذي بدأ سريان مفعوله بتاريخ 28 مارس اجلاري.
خديجة بن دالي

خالَل الّيوِم األّول من احلجِر اجُلزئي

اعتــراُض 95 مركبًة وتوقيُف 10 أشخاٍص بقسنطينة

السكان  و  الصحة  وزارة  كشفت 
أمس  املستشفيات،  إصالح  و 
لعدد  جديدة  حصيلة  عن  األحد، 
»كورونا«  بفيروس  املؤكدة  اإلصابات 
يف اجلزائريني،  و التي ارتفعت لتبلغ 
جديدة  حالة   57 بزيادة  حالة   511
و  املاضي.  السبت  مقارنة بإحصائية 
أفاد بيان الوزارة بأن عدد الوفيات بلغ 
31 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة 
األمر بشخص  يتعلق  و   . جديدتني 
يبلغ من العمر 75 سنة و هو مغترب 
و ينحدر من والية تيزي وزو و احلالة 
 64 العمر  من  يبلغ  شخص  الثانية 
سنة من والية عني الدفلى، فيما مت 

تسجيل 31 حالة متاثلت للشفاء. 
عّمـــار قـــردود

31 وفاًة   511 حالًة مؤكّدة و  إحصاُء   

جمعّية  مع  بالّتنسيق 
بياطرة«  »أطّباء 
أطّباء وُمساعدين 

الحمايُة الَمدنّية 
تطلــُق حملــًة 
لتعقيِم مستشفياِت 

العاِصمــــة
أطلقت وحدات احلماية املدنية، 

باجلزائر العاصمة، عملية تعقيم 
ملستشفى مصطفى باشا، حيث أوضحت 
يف بيان أصدرته أمس، أن اخلطوة تأتي 
تنفيذا لبرنامج الوقاية من فيروس كورونا 

واحلّد من انتشاره، وتطبيقا لبرنامج 
وطني لتعقيم املنشآت وهياكل املؤسسات 

العمومية.وجاءت اخلطوة بالتنسيق 
مع اجلمعية الوطنية لألطباء البياطرة 

البليدة وجمعية مساعدين أطباء، بعدما 
مست العملية أول أمس مستشفى ملني 
دباغني )مايو سابقا( بباب الوادي. كما 

أكدت أن برنامج التعقيم سيتواصل 
يف األيام القادمة وسيشمل كال من 

مستشفى القبة، وبني مسوس والقطار 
ومستشفى الزميرلي. أما بخصوص املواد 

املستعملة يف التعقيم، فأوضحت أن 
مواد التطهير املستخدمة متطورة تستعمل 
ضد الفيروسات وتوفرها اجلمعية الوطنية 

لألطباء البيطريني وكذا شاحنات 
مضخات احلماية املدنية.

 رحمة عمار

الوطني  للجيش  مفرزة  دمرت   
الشعبي، أول أمس باألخضرية يف والية 
البويرة، مخبأ للجماعات اإلرهابية يحوي 
صيدالنية  ومواَد  الصنع  تقليدية  قنبلة 

وأغراضا أخرى.
كما كشف بيان صدر أمس عن وزارة 
العمليات  سياق  يف  أنه  الوطني  الدفاع 
املتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة االجتار 
مشتركة  مفرزة  ضبطت   ، باملخدرات 
بالتنسيق  الشعبي،  الوطني  للجيش 
كمية  أمناس،  بإن  اجلمارك  مصالح  مع 
 513 بـ  تقدر  املعالج  الكيف  من  كبيرة 
السواحل  حراس  ضبط  فيما  كيلوغراما، 
كمية  العاصمة،  باجلزائر  بتامنتفوست، 
من  كيلوغراما   247,235 بـ  ُتقدر  أخرى 

املادة نفسها.

للجيش  مشتركة  مفارز  وأوقفت 
مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي  الوطني 
 136 وضبطت  مخدرات،  تاجر  اجلمارك 

من  بكل  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما 
العسكرية  بالناحية  ووهران  تلمسان 
الدرك  عناصر  أوقف  حني  يف  الثانية، 

شاحنة  منت  على  كان   ، مهربا  الوطني 
التبغ  مادة  من  قنطارا   21,8 بـ  محملة 

ببسكرة.
العمليات  هذه  أن  بالذكر  جدير 
املنفذة يوم أمس، والتي أفضت إلى ضبط 
كمية إجمالية من الكيف املعالج ُتقدر بـ 
على  لتؤكد  تأتي  كيلوغراما،   896،235
اليقظة واحلرص الشديدين اللذين تتحلى 
الشعبي  الوطني  اجليش  وحدات  بهما 
محاربة  يف  األمن،  مصالح  ومختلف 
ظاهرة االجتار باملخدرات ببالدنا ومختلف 
اجلهود  جانب  إلى  وهذا  اجلرمية،  أشكال 
فيروس  وباء  تفشي  مكافحة  يف  املبذولة 

كورونا املستجد، بحسب بيان الوزارة.
رحمة عمار

األخضرية يف  لإلرهابيني  مخبأ  تدميُر 

واحِل يضِبُطون 247 كلغ من الِكيف بتامنفوست حّراُس السَّ

عرفت والية قسنطينة، يف ساعات الصباح األولى، جتدد حرب عصابات 
املرة حرب  وأخذت هذه  مبروك.  ملقاطعة سيدي  إداريا  التابع  احلد  وادي  مبنطقة 
األسلحة  الغاضب  الشباب  فيه  استعمل  متصاعدا،  منحى  باحلي  العصابات 
الذين تعرضوا إلى وابل من احلجارة،  النارية، وذلك بعد تدخل مصالح األمن 
النار على  وتعدى األمر بأحد الشباب الى استعمال مسدس ناري وقام بإطالق 
أعوان الشرطة، وسط ذعر وخوف السكان ، الذين طالبوا بالقبض على املجرمني.
الشجار  فإن  عيان،  شهود  من  الوطن«  »أخبار  جريدة  رصدته  ما   وحسب 

تافهة  بأسباب  مرة  كل  يف  التحجج  يتم  بحيث  باجلديد،  ليس  العصابتني  بني 
يتم   ، مبررة  غير  حرب  يف  بهم  واالستنجاد  واألقارب  املعارف  حشد  أجل  من 
باأللعاب  نارية وأخرى خاصة  فيها استعمال كل احملظورات من عصي وأسلحة 
النارية ناهيك عن السكاكني.يحدث هذا يف وقت استحكمت فيه مصالح الدرك 
أبان  حيث  اجلزئي،  للحجر  املتخذة  اإلجراءات  على  الوطنيني  واألمن  الوطني 
سكان قسنطينة عن وعي كبير ، والتزموا بقواعد احلجر اجلزئي. غير أن فئة من 
التخريبية وشجاراتهم ،  الطائش بحي وادي احلد استمروا يف أعمالهم  الشباب 

التي يشنونها مستغلني انشغال السلطات األمنية بوباء كورونا لتنفيذ مخططاتهم. 
هذا، وقد شهد احلي يوم أمس حالة من االستنفار األمني ، حيث قامت فرق 
مكافحة الشغب والتدخل بتطويق احلي وتخصيص طائرة هيليكوبتر للبحث عن 
املتسببني يف اإلخالل بالنظام العام، والقبض على املجرم اخلطير الذي استعمل 
السالح، يف انتظار ما ستسفر عنه حتريات مصالح األمن يف قادم الساعات املقبلة.
خديجة بن دالي 

خرقوا إجراَء احلجر اجلزئي يف يوِمه األّول 

شباٌب يشُنوَن حرَب ِعصاباٍت باستعمال األسلحِة الّنارية بقسنطينة


